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జ్రానికమ్మ తన ఇద్దరు పిల్లలతో లోపలకు కాలుపెప్రైసరికి వసారాలో 

గోడకువున్న మంచానికి చేరగిలపడ్డ అవ్వ “అమ్మాయ్ చుట్టాలొచ్చారేవ్” అని 

కేకవెయ్యగా ఇంట్లో యేదో పనిలో వున్న రాజమ్మ బయటకు వచ్చి యా 

బిండికి వచ్చావా అమ్మాయ్ ఇ అంటూ కాళ్ళకు సీళ్ళు యిచ్చింది, 

46 ప జ డేశించి అ త్రయ్య ఎప్పుడు వచ్చింది ?” అని జానికమ్మ అవ్వను ఉఊ్వ 

అడగ్గా “వచ్చి నెలరోజులవుతుంది.” అని బదులుచెస్పింది రాజమ్మ. 

““ఎట్లావుండే మనిషి ఎట్లా అయిపోయింది ! చప్పున గుర్తుపట్టలేక 

ఫొయ్యానంపే నమ్ము” అన్నది అవ్వ, 

“పచ్చగా పచ్చి పసుపుకొమ్ములాగా ఎట్లావుండేది! స్లిబిడిపోయింది"” 

ఆని రాజమ్మ అనగా 

“అయిదోతనంపోతే ఏముందే నా తల్లీ | ఆయువు పోయిన. నువ్వు 

మట్టుకు సీ మానానికి వెనక మెబ్లా వుండేదానిఏ*” అన్నది అవ్వ. 
రు ల్. 

జానికమ్మ కాన్ళు కడుక్కుని రాజమ్మ గోడకుపెట్టివున్న మంచం 

వాల్చగా కూర్చున్నది. భర్త వుండగా దంపతులిద్దరూ కళకళ్ళాడుతూ ఎంతో 

సంతోషంతో గడిపిన ఈ యింటికి తానీ స్టితిరో వచ్చినందుకు జానికమ్మ 
కళ్ళవెంట బొటళొ మని నెళ్ళుకారినవి. 

పి్లలిన్షరూ తాతగారింటికి వచ్చిన సంతోషంతో - యిల్లంతా గంతులు 

వేస్తున్నారు. 
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రెండోసూర్యుడు ఉదయించినట్లు రూపాయి వెడల్బుస కుంఖందొట్లు 
పెట్టుకుని (సక్కయింటి రంగమ్మ “ఎప్పుడొచ్చా వమ్మాయ్ ;!" అంటూ 

45 దాజ్బ 2 99 < | ళీ Warm Koa 
వచ్చింది. ష్ దునొచ్చాను పిన్నీ ue జానికమ్మ, ఇద్దరు కలసి లోనికి 

వచ్చి వసారాలో రూర్చున్నారు. తల్లి చేతిలోబున్న రాదసంగ్లు బాసి పరుగెళ్తు 

కుంటూ వచ్చి యిదరు పిల్లలూ చెరోపండూ పట్లు కెళ్ళారు. 
ది (ag) యు 

“అయ్యో పాపం: దేవుడు అప్పుడే నీకీ రాత రాళాడమ్మాయ్ : నిన్ను 

గురించే అప్పుడప్పుడూ అనుకు౦టూవుంటాను, అయితే మీ ఆడదిదప అదేం 

మాయరోగం? మీఆయనావాఖ్లై ఎంత మంచివాళ్లూ ఎటువంటి సొం|వదీకులూ! 

వంశానికి అపకీ రి తెచ్చేందుకే ఇటువంటివాళ్ళు ప్పట్టటం” అన్నది రంగమ్మ 
me లు య 

ళళ ళ్ శారి నివి ro ళా జ ఎస re అః a ఎవరి రాత చెట్ల వున్నదో అట్లా తెర్షదారుతుంది. విదరం ఇస్తారు 

పిన్నీ ?” అన్నది జానికమ్మ, 

“అంతే తల్లీ అంతే, బంగారంలాంటి నీ నంసొరం యిట్లా అవు 

తుందని ఎవరనుకున్నారు? ఎట్లా కావాలని రానుందో అట్లా జరుగుతుంది!” 

56 3 ళో ర జక ష్ ౬ శి లి 99 ప అయితె మి కనకదుర్గ ఏ పూళ్ళో వుంటున్నది పిన్నీ?” అనీ 

అడిగింది జానికమ్మ. 

“మా కనకదుర్గా ? నోబ్లో ఆడుతున్నది. తూర్పున అదేదో ఊళ్ళో 

వున్నారమ్మా--- అక్కడ కు బదిలీ అయింది మొన్న పండక్క వచ్చినప్పుడు 

సీసంగతి అడిగి తెలుసుకుని చాలా విచారసడ్డది దానికో మొగపిల్లవాడూ, 

ఆడపిల్లా, మళ్ళా యిప్పుడు సీను పోసుకుంది, వాళ్ళ భార్యాభర్తలు చిలకా 
౧ ar. 

గోరంకల్లాగా ఎంత బాగావుంటారనుకున్నావు అమ్మాయె! అశనికి కెండు 

నందలు జీతం. మొన్న వచ్చినప్పుడు కనకదుర్గ చం దహారం చేయించుకున్న ది 

మనిషిదగ్గర ఎంత శాంతం, ఎంత నేర్పు: సంసారం ఎంత పొదుబుగా జరుపు 

కుంటుందనుకున్నాపు అమ్మాయు | చెప్పవ అసివూ దాన్న చెప్పాలి. ఇక మా 

కోడళ్ళు వున్నారు. మా పెగ్గ్లకొడలు కొంచెం ఫరవాలేదు గానీ, చిన్నది 
పున్న దేందుబారా మనిషి, నా మాటంపే దానికి లెఖ్య_ లేదు. నున్వనంగా ఎంత 

అంటుంది, మా కాలంలో అత్తకంద ఎంత భయభబ్తులతో చకామో వీళ్ళ 

2 
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శ్రమన్నా తెలుసా ?........ " అని రంగమ్మ చెప్పుతూవుంసే యిటువంటి మహ 

దినకాశంకోసం వెయ్యి కళ్ళతో యెదురుచూస్తూన్న కనకమ్మ చెపులకు 
“కోడలు” అన్న బీజాక్షరాలు సోకగానే చప్పున అందుకుని “యీ కాలపు 

వాళ్ళకు పెద్దా చిన్నా అంతే ఏమన్నా గొరవంవుందా? మా కోడల్లాంటి 

మనిషి యెక్కడాలేదు. నోటివెంట మాట వచ్చిందంటే గజ్జిలగుట్లింలా ఆడు 

తు౦ది.... .... ” అని ఏదో ,చెప్పుకెళ్ళుతున్నది. 

చినుకులు పడటం ప్రారంభమైంది. రంగమ్మ లేచి “వాన వస్తున్నది. 
ఇంటిదగ్గర గడ్డీ గోదాం ఎక్కడివి ఆక్కడ బయటనే వున్నవి. తడిచిపోతై. 
నే వెళ్ళి సర్దేవరకూ అవి అట్లా వుండవలసిందే..ఏ కోడలికీ పట్టదు” అంటూ 

గబగబా వెళ్ళిపోయింది, 

మర్నాడు తెల్లవారింది. రాజమ్మ చీకటితో లేచి ఇల్లూ వాకిలీ చిమ్ముకుని 
నాలుగు గేదెల పాలు పితికింది- రాత్రి కురిసిన వర్గానికి ఇంటిముందు నేలంతా 

తేమగా వున్నది. పెరట్లో వేసవిలో ఎండిపోయిన పూలమొక్కలు చిగురులు 
వేసి పూస్తున్నవి, నలుగురు పిల్లల్లోనూ ముందుగా నిదలేచిన లక్ష్మీ శీ 
పూలన్నీ కోసుకుని తల్లో పెట్టుకున్నారు. పాలమనిషి కావిడి వేసుకుని వచ్చాడు. 
నేలంతా తేమగా వున్నందున కౌవిడి వసారాలో పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు. 
అతడు యిల్లిల్లూ తిరిగి ప్రతిరోజూ వాడుకగా పాలు పోయించుకుని గుందూరు 

తీసుకెళతాడు, అతడు గొడ్ల పాకవై పుచూసి “కొ త్తగేదెను ఎప్పుడు కొన్నావు 

రాజమ్మా ?” అని అడిగాడుః | 

“నాలుగు రోజులయిందన్నా కొస అని బదులు చెప్పింది, ప్రాగ్రల్రో 

ఏదో పనిచేస్తున్న రాజమ్మ. 

“సంతకు కొన్నావు 2?” అని అడిగాడతడు. 
“రెండు వందలకు కొన్నాను” అన్నడి రాజమ్మః 

“పొదుగూ అదీ బాగానేవున్నది, ఏమన్నా ఇచ్చేదేనా ?” అని మళ్ళా 
అడిగాడు అతడు, 

“కని పదిరోజులే అయింది, ఇంకా దారిలో పడలేదన్నాః పిండీ అదీ 
రుబ్బిపోస్తున్నాం” అన్నది రాజమ్మ, 
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“దొంగగొడ్డు అమ్మవస్తున్నై జాగత్త. మొన్న అవతల బజార్లో 

ఎవరో అన్మువ సే గేదెనుకొన్నారు. తర్వాత ఆఅసలువాళ్ళు వచ్చి మాదని 

పట్టుకున్నారు, పెద్ద గందరగోళం అయింది” అన్నాడు అతను. 

“ఇది అటువంటిది కోదులే అన్నా, స్వయంగావెళ్ళి కొన్నాం” అన్నది 

రాజమ్మ, 

ఇంట్లోవున్న కనకమ్మ కూతుర్ని లోనికిపిలిచి “కలిపేవా ?” అని 
మెల్లిగా అడిగింది. రాజమ్మ “ఆ” అనగా కనకమ్మ పాలమనిషి ఆనుమాన 

పడకుండా ఆతనికి వినపడేలా బిగ్గరగా “కొలపాత్ర ఎక్కడ 'పెళ్తువే నాత ల్లీ. 

ఇందాకటినుంచి వెతుకుతున్నాను” అని కమ్మేసింది, కొల పాత్రను చేతో 

పుచ్చుకునే. 

వీచ్ళ నీళ్లు కలపడమే కాకుండా ఎన్ని చేతులై తే మారతాయో అంతా 

కక్కుర్తి పడవలసిందే, ఇక బస్తీలో హోటలువాడు సరేసరి, బిందెకు నాలుగు 
బిందెలు తీర్థం కలుపుతాడు, తీరా ఆ పాలు |త్రాగేవాళ్ళ నోటిదగ్గిరికి వెళ్ళేసరికి 

అన్నీ నీళ్ళే, కనకమ్మ కూతుర్ని అడిగి తెలుసుకుని పాలగుండిగ తీసుకువచ్చి 

అతనికి పాలు కొలిచి పొయ్యగా అతడు వెళ్ళిపోయ్యాడు. 

రాజమ్మ మినప్పప్పు నానపోసి ఆపూట గారెలు చేసింది. పిల్లలూ 

జానికమ్మా భోజనాలయ్యాక పడుకుని లేచేసరికి మూడు దాటింది. వసారాలో 
వాల్చిన మంచంమీద కూర్చుంది. ఇంతలో 1పక్కయింటి నాగయ్య వచ్చాగు, 
వయస్సు యాభై ఏళ్ళు పైబడి వుంటవి, అతడు వస్తూ గుమ్మంలోనుంచే 

“రాజమ్మా, మాపిటికి ఓ శేరు పాలు కొవాలమ్మా, చుట్టాలొచ్చారు; గేదేమో 
యెండిపోయింది* పాలూ పెరుగూ కొనలేక చస్తున్నాం. రేపో మాపో ఓ పొడి 
గేదెను కొనాలి” అంటూ వసారాలోనికివచ్చి అక్కడ మంచంమీద 

కూర్చున్న జానికమ్మను చూసి: 

“ఎప్పుడొచ్చావు శజానికమ్మా? యిట్లా మారిపోయావు పాపం: 

చప్పున గుర్తు పట్టలేక పొయ్యానం పే నమ్ము” అన్నాడు, 

“నిన్న వచ్చాను "పెద్దయ్యా అంది జానికమ్మ. 
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గాజా “కూర్చొ మావా అంటూ వసారాలో మంచం వాల్బగా 

నాగయ్య కూర్చుని “ఇప్పుడు నీకు జరుగుబాటు యట్లా జానికమ్మా ? కొద్దొ, 

గొప్పో ఆస్తి యేమైనా మిగిలిందా ౪? అని ఆడిగాడు. 

“మేమీలేదు పెద్దయ్యా! ఆఖరకు వుండడానికి యిల్లుగూడా లేకుండా 

పోయింది" అంది జానికమ్మ, 

“అయ్యో పాపం, అట్లాగా అమ్మా ! మీ మామగారు వుండగా ఎటు 

నంటి సంసారం మీది! ఆయన ఎంత పలుకుబడి కలవాడు! మీవూళ్ళో ఆయన 
ఎదటికి వచ్చి మ్నూ+డేవాడున్నాడా ? ఎంత ఆస్తి! నిలబెట్టుకుంపే పిల్ల పిల్ల 
తరానా తిన్నా తరగని ఆస్తి. కొడుకు హయాములో అంతా పాడుచేళడుం 
ఇప్పటివరకు వుంచే ఆ పొలం ఇప్పటి కిమ్మతు (ప్రకారం యెంత ఆస్తి 

అయ్యేదిః” అన్నాడ. నాగయ్య, 

“అయ్యో పెద్దయ్యా! బాకీవాళ్ళ నిలవనిస్తేనా ? పెద్దమొత్తం దాకీ 
ఒక్కళ్ళే వుంది, తతిమ్మా బొకీలు కొద్ది ఆ పెద్దదాకీ వాళ్ళకు పొలంమీద 

కన్ను పడ్డది, వాళ్ళది మా పక్కగాముమే. వాళ్ల నీభ్లత్రాగసిస్తేనా ? “మీరెం 
దుకు తొంచరపడతారు ? కావలసినంత ఆస్టిపుండే; యేటావచ్చే ఫలసాయంతో 
నిదానంగా మీవాకీలు తీర్చుకుంటాను, " అని వారు వాళ్ళకు యెంత నచ్చచెప్పినా 
వాళ్లు వింటేనా ? రిజిష్టరు సోటీసులిచ్చి దావాచేస్తామని హంగామాచేసి వాళ్ళ 
కయితే పొలం యిస్తామో, లేదో అని వాళ్ళ చుట్టాల్లో ఒకళ్ళని మధ్య అడ్డం 
పెట్టి నాటకమాడి వాళ్ళద్వారా నల భె యకరాలూ యకరం వెయ్యిరూపాయిలు 
చొప్పున కాజేశారు” అంది జానికమ్మ, 

“అయో: ఎంత చనకలో పోయిందమ్మా, బంగారంవంటి పొలం ' 
ఇప్పుడు నాలుగువేల కిమ్మత్తులో వున్నది, నలభై యకరాలు! లక్షన్నర 
పైచిలుకు ఆ స్త్రీ” అన్నాడు, 

“త్రి నేవాళ్ళ గీత మంచిది కావద్దూ పెద్దయ్యా ! ఒకరినని ఏంలాభం ? 
ఆస్తే పోతే పోయింది. వారెందుకు పోవాలి? అదంతా నౌ దురదృష్టం” అని 
వాపోయింది జానికమ్మ. 

“ఆస్తే పోయింది మీ కు|రవాడు పుట్టాశే కదూ ? అని అడిగాడు 
నాగయ్య. 
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“మొన్ననేగా పెద్దయ్యా ఆస్థి పోయింది. ఇప్పటికి అయిదా రేళ్ళవు 

తుందేమో. మా రాధాకృష్ణకి యిప్పుడు పదకొండేళ్ల అంటే, ఆస్తి పొయ్యే 
నాటికి ఆరెళ్ళవాడు” అంది జానికమ్మ. 

“అట్లయితే మీ ఆస్తీ మీకు మళ్ళా వస్తుందమ్మా” అన్నాడు నాగయ్య. 
“ఎలావస్తుంది 'ఎద్దయ్యా ? " అని అడిగింది జానికమ్మ. 

“ఎలా వస్తుందేమిటి ? తాత సంపాదించిన ఆస్తి మనమడికేగాని, 

కొడుక్కి. అ మ్మెటందుకు హక్కు చేదు, మీ కుర్రవాడికి మైనరు వెళ్ళిన వెంటనే 
వాళ్ళమీద దావా పడవేస్తే, లక్షన్నర విలువచేసే ఆస్తి గిర్రున చక్కావస్తుంది” 

అని చెప్పాడు నాగయ్య. 

“అదెక్కడ మాటలే పెద్దయ్యా! పోయిన ఆ_స్థిమళ్ళా యెలావస్తుంది?” 

అంది జానికమ్మ. 

“అట్టంటా వేమిటమ్మా, పిచ్చిదాన : కోర్టువిషయాలు ఆడగా 9కి నీకేం 
తెలుసు ? నేను చెప్పినట్టు చెయ్యండి. ఆస్తి మళ్ళా రాకపోతే నాపేరు మారు 

"పేరు పెట్టండి. యిట్లాగే మూ తోడల్లుడు రెండేళ్ళ క్రిందట యకరం పదిహేను 

వందలు పెట్టి రెండెకరాలు రేగడ కొంటే, దానికి మైనరు వ్యాజ్యం పడ్డది+ 
దానితో తల్ల(క్రిందులై చస్తున్నాడు. యకరం పొలం యిస్తొం రాజీపడండని 
వాళ్ళకు రాయదారం సంపుతుంసే వాళ్లు ససేమిరా అంటున్నారు. ఆఖరుకు 

యట్లా తగలడుతుందో యేమిటో: ఇది డబ్బమ్మా తల్లీ డబ్బు: కాస్తా కూస్తా? 
లక్షన్నర విలవచసే ఆ స్తి, చాకీవాళ్ళతో నిదానంగా తీర్చుకుంటాం తొందరపడ 

పద్దని మీరు యంత మొరపెట్టుకున్నా వినక మీగొంతుమీద కూర్చుని 

కుతంత్రం చేసి భూమిని కాడెయ్యలా! వాళ్ళు చేసిన మోసానికి మీరు చెయ్య 
వలసిన పని యిదే” ఆన్నాడు నాగయ్య. 

“ఎప్పటి మాటోగా పెద్దయ్యా! అప్పటికి రాజెవరో? రెడ్డెవరో? ఎవరు 
చూశారు?” అంది జానికమ్మ. 

“ఏదో భర్హపోయిన చింతతో సీ విట్లా వైరాగ్యంగా మాట్లాడుతు 

న్నావు గాని, తర్వాత నెనా నీకు తెలిసిరాదటలే, అయినా నువ్వూరుకున్నా రేపు 

సీ కొడుకు వారుకు౦టాడా? “పెదవాడయాఃక నాళు చెవులు మెలేసి పిండడూ! 
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వస్తానమ్మా | గుంటూరువెళ్ళి కూరలు వట్రావాలి” అంటూ నాగయ్య వెళ్ళి 

పొయ్యాడు. 

జానికమ్మ తాను వెంటకెచ్చుకున్న రామాయణం వచనగింథాన్ని 

తీసి చదువుకుంటూ వుంటే ఇంతలో పొరుగింటి రంగమ్మా వాళ్ళూ వచ్చి 

పొద్దుకూకే వరకూ చదివించుకుని విన్నారు. 

జానికమ్మ వచ్చి అప్పటికే పదిరోజులయింది. ఆవాళ మధ్యాహ్నం జాని 

కమ్మ భోజనం చేసి లోపల పడుకున్నది. జానికమ్ము నిదిపోతున్నదని యెంచి 
కనకన్ము బయట వసారాలో కూతురితో అంటున్నది**మీ ఆడబడుచు యింకా 

యన్నాళ్ళుంటుం దేమిటి? ఇట్లా సంసాఠం వచ్చి పెనబడితే ఎవరై నా ఎన్నాళ్ళు 

భరిస్తారు”? అని, 

“అదంతా ఆమెకు తెలియాలి. మన మేమంటాం?” అంటున్నది రాజమ్మ. 
“అట్లాగే కళ్ళుమూసుకో. ఉన్నదికాస్తా అయిపోయిందం కే రేపు నీపనీ అంతే 

అవుతుంది.” అని రుంజుకున్నది కనకమ్మ. 

వాళ్ళనుకునే మాటలన్నీ జానికమ్మ విన్నది. విని చాలా బాధ పడ్డది. 

ఆమెది ఒకళ్ళకు చెయ్యిచాచకుండా గుట్టూ చప్పుడు కాకుండా జరుపు కెణుతున్న 

సంసారమే, వాళ్ళది కొల్లిపర. భర్త ఓ షావుకారుదగ్గర గుమాస్తాగిరి చేసి 
వందరూపాయలు తెచ్చేవాడు. 

జానికమ్మ మామగారు వుండగా వాళ్ళది మంచి సంసారం, జానికమ్మ 

మామ కామయ్యగారు మోతుబరి, గా9మంలో మంచి పలుకుబడి గలవాడు. 

గాంమంలో యే పని వచ్చినా ఆయనలేంది జరిగేదికాదు. ఆయన పోయిన 

తర్వాత జొనికమ్మ భర్త హయాములో మామగారు సంపాయించి యిచ్చి వెళ్ళిన 

నలభై యాభై ఎకరాల భూమీ హరించిపోయింది, జానికమ్మ భర్త నరసింహా 

రావు తెలిసీ తెలియని వ్యాపారాలు బెట్టి త౦డి౨) సంపాయించి. యిచ్చివెళ్ళిన 

ఆస్తంతా యిల్లుతో సహా అప్పులపాలు చేశాడు, ఆస్పి పోయిన తర్వాత అతడు 
గుమాస్తాగిరి చేసి సంసారం గడుపుతున్నాడు. అయితే ఆరుమాసాల కిరితం 
ఓ దుర్భటన జరిగింది. జానికమ్మ ఆడనడుచు లేచిపోయింది, 
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గౌరిని మంచి సంబంధమే చూసి యిచ్చారు, అ త్రపారు సొంపిదీకులూ 

ఆస్తిపరులూ* వాళ్ళది ఆ గాామమే, వరుడు చదువుకున్నాడు. స్కూలు ఫెనలు 

వరకూ చదివి తండి9కి చేదోడు వాదోడుగా వ్యవసాయంలో ప్రవేశించాడు. 

అతడు మితభాషి. నిరాడంబరుడు.నీరుకావి బట్టలు వేసుకుంటాడు. తనపనేమిటో 

వేరే గొడవలు అతనికి పట్టవు, తప్పనిసరిగా. దినపత్రిక మాతం చూస్తాడు, 
తతిమ్మాకాలమంతా వ్యవసాయానికే వినియోగిస్తాడు . 

గౌరి కాపరాని కెళ్ళిన కొదిరో జులకు ప్రక్క ఇంటి చలపతి సట్టణంలో 

చదువు ముగించి యింటికి వచ్చాడు. చలపకికీ, గౌరి భర్తకూ వున్న స్నేహ 
రీత్యా చలపతి వీళ్ళ యింటికి వసూ పోతూ వుండేవాడు, చలపతి తెల్లటి 

యి స్త్రీజట్టలు వేస్తాడు, తల చెరగనివ్వడు. గడ్డం మాయనివ్వడు. అతను కది 

లితే సెంటువాసనలు గుప్పుమంటవి. 

అతడు గౌరిని ఆకర్షించాడు. ఇక మగవాడి మనసేముంది ? పగ్గాలు 

తెగిన గుర్రం. ఒక జవ్వని తనమీద కటాక్ష వీక్షణాలు బరుపుతూ వుందంటే 

అంతకంటపే తనకింకేం గావాలి ః 

యేదో పండగకు గారి పుట్టి ౩ టికి వెళ్ళింది, పండగ వెళ్ళిన మర్నాడు 

మధ్యాహ్నం గౌరి వంటరిగా ఇంటివసారాలో కూర్చున్నది. జానికమ్మ పెరట్లో 

యేదో పనిలో వున్నది. గౌరి అన్న నరసింహారావు థోజనంచేసి పడుకు 
న్నాడు. ఇంతలో ఎవరో కుగ్రవాదు గౌరికి ఒక చీటీ యిచ్చి వెళ్ళి పొయ్యాడు. 
గౌరి ఆ చీటీని అతిభద్రంగా లోనికి తీసికెళ్ళి అన్న ని|దపోతున్నాడని యెంచి 
చీటీ విప్పి చదువుకుని మళ్ళా ఆ చీటీని తనపెప్పెలో భద్రపరచి బైటి వింది, 
అప్పుడే మళకువ వచ్చి నరసింహారావు = గౌరి చీటీ చదువుకోవడం, దాన్ని 
సె'పైలో పెట్టి బైటికి వెళ్ళడం = అంతా చూస్తూనే వున్నాడు గౌరి బెటికి వెళ్ళ 

గానే నరసింహారావు “అది యమిటా?' అని పెళ్లై తెరచి చదువుకుని వు(గ్రుదై. 
పొయ్యాడు. అది ఒక |సేమలేఖ. అప్పుడే చెల్లెల్ని లోనికి పిలిచి “యీ 
వుత్తరం యేమిటి ? ఇది ఎవడు రాశాడు ? నీభ ర్హక నక యోవు_్తరం చూస్తే 

యింకేమయినా వుందా ? యింతవరరూ ఒకళ్ళచేత వేలు పెట్టి చూపించుకుని 

యరగం, చెడ్డమాటలు వచ్చిన తరువాత (దితికి తేనేం, చస్తేనేం ? జాగ్రత్తగా 

మసులుకో”' అని కూకలు పేశాడు. 
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అ గొరి యిక అక్కడ వుండకుండా అ సొయ యంత్రమే 

వెళ్ళిపోయింది. 

ఆ తరువాత కొదరోజుంకే గారీ, చలపతి లేచిపొయ్యారని పూరంలా 

అట్టువకిన బుడికీిపోయింది, చలపతి గౌరిని ఆ (గ్రామంలోనే ఫృుందాడని 

కొందరూ, యిద్దరూ పట్టణంలో ముజొంపెట్టాంని కొందరూ. యిక్డిః వదంతులు 

బయలు దేరినవి. 

ఆ వార్త నరసింహారావు విని అవమానంతో (క్రుంగిపొయ్యాడు వాళ్ళవి 
పరువు, మర్యాదలు గల కుటుంబం, మాట అనిపించుపు ఏ ఎరగరు, బాకీదార్లు 

మానానికి ఎక్కడ మాట అని పోతారో అని చొళ్లు యింటి..ఎ౦దుకు రాగానే 

నరసింహారావు రెండోమాట చెప్పకుండా ఆస్తి కట్ట వేశాదు, అంత ఆ సి 

పోయినా అతడేమీ విచారపడలేదుగాని చెల్లెలు తేచిపొయ్యేస రికి రృంగి 

పొయ్యాడు. (గామంలో లిం యెత్తుకోలేకపొ య్యాడు. అది అతని కో గొడలి 

పెట్టయింది. (పతిపూటా కంచందగ్గర కూర్చుని లేచిపో తున్నాడు. తంత్రి 

సహించడంలేదు. యెప్పుడూ యేదో పరధ్యానంగా పుంటున్నాయు, పగలు 

బయట మొఖం చూపించకుండా, ప్రొద్దు క కూకగాగె క 2 బొడ్లో పెట్టుటుని 

తిరుగుతున్నాడు, అతని వాలకం చూ స్త కొట్లాటలు జరుగుతయ్యని జానికమ్ము 

భయపడ సాగింది, యెడిరిపక్షంవాళ్లు చూస్త 

వాళ్లు. ఆందులో వాళ్ల కొట్లాటలం టే దెసకాడేరకం కాదు, ఇటుచూస్త తన 
భర్త వక్కడు. జానిక కమ్మ భయపది అనతిముడు భూషణా స్క న రాలుగురో జూలు 

న్ 

Pen 

అన్నలూ, తయ్య్ముళ్ళూ బలగం కన 

కుండి వెళ్ళతాడసి ఆసరాగా పిలిపించుకుంది. తమ్ముణ్ణి పెలిపె౦ ంచుకున్నా నాని 

కమ్మ తలచినట్టు యేమీ జరగలేదు. అందుకు భిన్నంగా జరిగింది, తన బావ 
మరది రావడం నరసింహోరాపుకు ధైర్యం యినుసుడించింది. ఉ(దేకం గట్టు 

తెంచుకుంది. చిలికిచిలికి గాలివానగా దూరెండి. అచిపోయిన యిద్ద డా యెర్క 

డున్నదీ తెలియదు గాని అటువైపు బంధుపులళూ, యిటువై స న 
కొట్లాట జరిగింది, ఆ కొట్లాటలో జానిక మ్మ భక బలమైన గాయాలు తగిలి 
నవి. భూషణానికి గూడా కొన్ని దెబ్బలు తగిలినవి, భూషణం తసబావగారికి 
తగిలిన దెబ్బలు చూసి ఉద్రేకంతో గునసం తీనుపని అబతల ఒకొడమీద 
వెయ్యగా వాడు ఆ వేటురోనే చనిపొయాడు. తరాంత జానకి చ తో (4 
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ప్మతిలో చనిపొయ్యాడు. దానిసిగురించి పెద్ద కేస ముంది భూషణం అవతల 

వాడు చావటంతోనే సరారీ అయ్యాడు, 

జానికమ్మకు ఆధారం యేమీలేదు. తన వంటిమీద కాస్తో కూస్తో ఉన్న 
బంగారంకూడా అమ్ముకుని ఈ ఆరుమాసాలనుంచి తిన్నారు. భర్తవుండగా 

తాను అప్పుడప్పుడు కూడబెట్టుకున్నతాలూకు వందరూపాయలు ఎవరికో యిస్తే 

భర్త పోవడంతో అవికాస్తా ఎగనాం చేశారు, పిల్లలకు చదువూ సంధ్యా 

చెప్పించుకోవాలి. రాధాకృష్ణకు పదకొండేళ్లు, శశికి యెనిమిదేజ్ల. రాధాకృష్ణ 

సెకండుఫారమూ, శశి రెండో తరగతీ చదువుతూ వుండగా వాళ్ళచదువులు ఆగి 

పోయినవి. చూద్దామా తనభర్త తరపున తనను ఆదరించేవాశ్లెవరూ లేరు, 
అర్య 8 శ వి యను వై జగన్నాధపురంలో తన పిన్ని వున్నది. ఆమె స్థితిపరురాలు. ఆమెకు ఒక్కడే 

కుమారుడు. ఆమెన తానంటే ఎంతో (పేమ. తన పెళ్ళయిన తర్వాత తన 

అ త్తవారింటికిగూడా యెన్నోసాద్ల వచ్చింది. అక్కడకు వెళ్ళితే ఆమె ఆదరిం 

చకపోదని నిళ్చయించింది. 

ఇంతలో శశి వచ్చి “మట్టితో తిరగలి చేసుకుంటే అన్నయ్య తీసు 
కున్నాడు. యిప్పిద్దువుగాని రమ్మిని మంచంమీద పడుకుని ఆలోచిస్తున్న జాని 

కమ్మను చెయ్యిపట్టుకుని నిలవనివ్వకుండా బయటికి లాకొ_చ్చింది, 

జానికమ్మ ఆ మర్నాడు బయలుదేరడా మనుకుంచే వాన పట్టుకుంది. 

చెవులు గింగిర్లె త్తేటట్టు వురుములు, మెరుపులతో కుండపోతగా వాన కరవడం 

(ప్రారంభించింది, ఆ కురవడం కురవడం రెండోరోజు సాయం ్రానికిగాని 

తెరిపికౌలేదు. వర్షాకాలం ప్రవేశించిన దగ్గరనించి ఇంత వాన ఎప్పుడూ పడ 

లేదు. వరానికి నాని మట్టిగోడలన్నీ పడిపోయినవి. [గ్రామం చివర వున్న 

గుడిశలన్నీ నీటిమయమైనవి. చుట్టుపట్ల చెరువులన్నీ దిబ్బాతీర్ణంగా నిండి 
పోయినవి. కూలీ నాలీ చేసుకునే పాటకజనానికి యీ రెండురోజులూ నిజంగా 

దురినాలే అయినవి. పక్షులు సెతం ఆహారాన్ని సేకరించుకోకుండా తమ గాళ్ళ 

ల్లోనె తాళ్లు కడుపులో పెట్టుకుని ముడుచుకూూర్చున్న వి. 

ఆ మూడవరోజు ఆకాశం నిర్మలంగా వున్నది. సూర్యోదయమై ఎండ 

బాగా వచ్చింది. వర్షానికి మురిగి తపిస్తున్న జనానికి లేకలేక వచ్చిన ఆ ఎండ 

తి 7 
a 
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యెంతొ ఆహ్లాదాన్ని కలిగించింది. ఎవరి పనులోకి వాళు వెళ్ళడం మొదలు 
Ca) ag) ap) 

పెట్టారు, 

జానికమ్మ భోజనంచేసి వదినకూ, కనకమ్మకూ చెప్పి ఇద్దరుపిల్లల్ని 
తీసుకుని బయలుదేరింది. తనకు అ త్తగారి తరపున ఆదరువు ఏమీలేదని వది 

నకు తెలిసివుండిన్నీ తను వెళతానని చెపితే “పోనీ, ఎక్కడకు వెళతాపు ? 
పిల్లలకూ నీకు ఆధారం యేమిటి ?* అని మాటమాత్రమైనా ఆననందుకు జాని 

కమ్మ లోలోన బాధపడ్డ ది. 

అ) 

జౌనికచ్మూ, పిల్లలూ నడుస్తున్నారు. ఆమెచేతిలో గుడ్డసంచీమాత్రం 
వున్నది. అందులో తనవీ, పిల్ల లవీ బట్టలు, ఒకటో రెండో పుస్తకాలు, చెంబు 

ఒకబిమార్రం వున్నవి. తాను యిక్కడకు వచ్చేటప్పుడు తెద్చుకున్న తాలూకు 

పదిరూసాయలు వుండగా అవి రైలు ఖర్చులకని భద్రపర్చుకున్నది. అక్కడికి 

గుంటూరు రెండుమైళ్టమాత్ర మే దూరం, గుంటూరు, కొరిటిపాడు యించు 
మించు కలిసిపోయినవనే చెప్పవచ్చు. దారిపొడుగునా అన్నీ యిళ్లుపడినవి. 

పిలలూ, తలీ (గ్రామందాటి రోడునేపడి నడుస్తున్నారు. రోడు [ప్రక్కల పల్లాలో 
ne) యా యె ఆజా a Mm క. 

అక్కడకి డొ వర్షపునీరు నిల్చింది. ఎవరో వెకీలు తొక్కుకుంటూ వాళ్ళను 

దాటి వెళ్ళిపొయ్యాడు. జానికమ్మ నడుస్తున్న దన్నమా"ే కొని ఆమె మన 

సంతా జగన్నాధపురలలో వున్న తన పిన్నివైపు లగ్నమై వున్నది. పిన్ని 

యిల్లు ఆ పరిసరాలూ అన్నీ ఆ మెకళ్ళకు కట్టినట్లు కనిపించసొగినవి, తాను 

పిన్నిగారింటికి రెండుమూడుసార్లు వెళ్ళింది. పిన్నిది డాబాయిల్లు. ఆ వీధిలో 
అన్నీ డాబాలూ, పెంకుటి భంతులూ! పిన్నిగారి యిల్లు గదులుగదులుగా ఎంతో 

బాపుంటుంది. (పత్యేకంగా దేవుడుగది వున్నది. అందులో తనపిన్ని రామే 

శ్యరంనుంచి తెచ్చిన పటాలు, బొమ్మలు, పెద శంఖం వున్నవి. వాళ్ళ పిరటో 
యి ఛం 

సీతాఫలంచెట్టు ఒకటి, నిమ్మచెట్లు రెండు వున్నవి. తాను అక్కడ వున్న 

న్నాక్ళూ ప్రక్కయింటివారి అమ్మాయికీ, తనకూ స్నేహమైంది. ఇదరూ ఆ 
అ 

చెల్లదగ్గర కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తలలు దువ్వు కు నేవాల్ల, తాను వెళ్ళి 
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గుమ్మంలో అడుగుపెట్టగానే చెవులకు దిద్దులు, మెళ్ళో నాను, చేతుల ముందు 

మురుగులూ, పాలచెంగావి చీరెతో పిన్ని తననుచూస్కి “అయ్యో యిట్లా అయి 

పొయ్యావేమిటి ? నీ పరిస్థితి యిట్లా మారిపోయిందా ?ి అని జాలిపడి, తనను 

ఎంతో ఆదరిస్తుంది. పిన్ని తన అమ్మ వున్నంతవరకు యిక్కడకు వస్తూ 

వుండేది. తర్వాత రాకపోకలు తక్కువై నవి. 

కారుహారన్ వినపడటంవల్ల ఆమె బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చి అవత 

లకు తొలిగింది. మరికొంతదూరం నడిచిన తర్వాత రెండెడ్డబండి యెదురు 

వచ్చింది. ఆబండికి జల వేసి సవారి అమర్చబడి ఉన్నది. జల నిండా ఆడగవాళు 
ag) య ag) 

పిల్లలూ ఎక్కారు, మగమనిషి తలగుడ్డ చుట్టుకుని కొట్లో కూర్చుని బంచె 

తోలుతున్నాడు. రోడ్డునే వెభ్రతున్న ఎవరిచేతిలోనో గొడుగుచూసి గిత్తలు 

బెదరినవి, జానికమ్మా, పిల్ల లూ తమమీదకి ఎక్కడ వచ్చి పడక య్యోనన్న 

కంగారుతో ఆదరాబాదరా రోడ్డు ప్రక్కకు తప్పుకున్నారు. అప్పుడు బండిమనిషి 

తొట్లోనించి కిందకు దూకి గిత్తల పగ్గాలు పట్టుకుని నడిపించుకుని వెళ్లుతూ 

వుం'టే జానికమ్మా, పిల్లలూ రోడ్డు ఎక్కి నడిచి పోసాగారు, శశి నడవలేక 
పోతే తల్లి మెల్లిగా నడిపించుకుంటూ గుంటూరు రై లుస్టేషను చేరేటప్పటికి 
మధ్యాహ్నం రెండుగంటలయిం౦ది, 

సైషనంతా ప్రయాణీకులతో అలజడిగా వున్నది, బండికి ఇంకా వ్యవధి 

వుండటంవల్ల జానికమ్మా, పిల్లలూ పండ్లు, మిఠాయి అమ్మే దుకొణం దగ్గరగా 

కూర్చున్నారు, బెంచీలమీదా, కిందా రకరకాల (పయాణీకులు కూర్చున్నారు, 

వంటినిండా నగలు పెట్టుకుని సిల్కుచీరలు కట్టుకున్న వాళ్ళు, మెళ్ళో మంగళ 

సూత్రంతో, చాలీచాలని జీర్ణవస్త్రం కట్టుకుని ఒకమూల వదిగి కూర్చున్న అభా 
గినులు, ఫర్పునిండా నోట్లు కుక్కుకుని షికార్లకు బయలుదేరే ధనవంతులు, 

జరుగుబాటు లేక కడుపు చేతో పట్టుకుని |బ్రతుకుతెరువుకోసం బయలుదేరే 
కుటుంబీకులు, ధాన్యంధర పెరుగుతుందని ముందుగానే ఖరీదుచేసి నిల్వచెయ్యా 
లని పరిగెత్తే వ్యాపారస్తులు, నెత్తిన బరువుతో మైళ్ళకొలడి నడిచివచ్చి నక 
నకలాడే కడుపులతో వరినాట్ల నిమిత్తం వెళ్ళుతూవున్న పాటకజనం, వీళ్ళంతా 
దిండికోసం నిరీక్షిస్తున్నారు, జానికమ్మ దగ్గరగావున్న బెంచీమీద లేప్రాయంలో 
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వున్న ఓ అమ్మాయి, నడికారు దాటిన ఓ ప్పరుషుడు కూర్చున్నారు. ఫురుషుడి 

తలంతా ముగ్గుబుట్టలా నెరిసింది ఇద్దరూ మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు* 

చూసినవాళ్ళు ఆ అమ్మాయి అతనికి కూతురో, ఏమో అపుతుం దనుకున్నారు 

గాని వాళ్ళ సంభాషణనుబట్టి వాళ్ళిద్దరూ భార్యా భర్తలని తేలింది. ముసలాయన 

వెళ్ళి పువ్వులు పట్టుకొచ్చాడు. ఆమె ఏదో చెప్పింది. అతడ కుర్రవాడులా 

రయ్యిన వెళ్ళి తినడానికి ఏదో పొట్లం, కాఫీ పట్టుకొచ్చాడు, మళ్ళా ఆవిడ ఏదో 

ఆజ్ఞాపించగా పరిగెత్తుకుంటూవెళ్ళి మరొకపొట్లం పట్టుకొచ్చాడు. అపన్నీ 

తిన్నాక ఆవిడ మళ్ళా ఏదోచెప్పింది. మాట పెదాలమీద ఉండగానే 

అతడు రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరివెళ్ళి క్షణంలో హెగిన్ బాథమ్స్లో వారపత్రిక 

కొనుక్కొాచ్చాడు, ఆవిడను నంతోషపెట్టటానికి ముసలాయన హైరానా పడు 
తున్నాడు. దగ్గరగా కూర్చున్నవాళ్ళంతా వాళ్ళిద్దర్నే చూస్తున్నారు 

పిల్లలు ఏడిపించగా జానికమ్మ అణా అరటిపళ్ళు కొని వాళ్ళకు యిచ్చింది 

ఇంతలో బండికి గంట కొట్టగా జానికమ్మ ఎవరిచేతికో డబ్బిచ్చి టిక్కట్లు 

తెప్పించుకున్నది. టిక్కెట్లు కొనుక్కున్నవాళ్ళంతా పెట్టే బేడాపట్టుకుని బ్రిడ్జి 
ఎకి అవతలవై పుకు వెళుతున్నారు. జానికమ్మకూడా పిల్లల్ని తీసుకుని 

సంచి చేత్తోపుచ్చుకుని బ్రిడ్టిమీదుగా అవతలకువెళ్లి నిలుచుంది, కాసేపటికి 

గుప్పుగుప్పున పొగలు చిమ్ముకుంటూ రైలు వచ్చింది, జనమంతా కోలా 

హలంగా దిగేవాళ్ళు దిగుతూపుం"కే ఏక్కేవాళ్ళు ఎక్కుతున్నారు. జానిరమ్మ 

ఎక్క_డానికి వీలుకాలేదు. జనం నెట్టుకుంటున్నారు. వత్తిడి తగ్గిన తర్వాత 

అడ వాళ్ళ "పెళ్టైలో యొక్కి౦ది పిల్ల లిద్దరూ వంతులుపడి కిటి కీదగ్గరకూ ద్ను 

న్నారు జానికమ్మ చోటుచేసుకుని వాళ్ళ పక్కన కూర్చున్నది. పండ్లు ఆమ్మే 

వాళ్ళూ చుట్టా వీడీ సిగరెట్ ఆ మ్మేవాళ్ళూ కేకలు వేసుకుంటూ బండివెంట 

తిరుగుతున్నారు, బండి కదలడానికి గంట మోగింది ఇంతలో ఆదరాబాదరా 
నలుగురు స్త్రీలు ఆ పెట్టెలో ఎక్కేరుం కూర్చునేటందుకు ఎక్కడా థాశీలేదు, 
ఇద్దరు స్త్రీలు చొరవచేసుకుని జనాన్నిసర్ది చోటుచేసుకుని కూర్చున్నారు. మిగతా 
యిద్దదూ నిలుచున్నారు, ఇద్దరిలో ఒకామె గర్భిణి. పైగా చంకతో పిల్లి ఒకటి 

మోతబరువు, ఆమె అట్లా నిలభిడడ్గంచూసి జానికమ్మ శశిని వళ్ళోకూర్చో 
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బెట్టుకుని ఆమెకు స్థలం యిచ్చింది. గార్లు విజిల్ వూదేడు. కూతవేసి బండి 

కదిలింది, దూరాన్నించి కనిపిస్తున్న పట్టణంలోని మేడలూ, యిళ్ళూ అంత 

రాన మవుతున్నవి. తల్లి వడిలో కూర్చున్న శశి దిగి నిలబడి వెట్టయినా సందు 
(a) య గం 

చేసుకుని కిటికీలోనించి చూస్తున్నది. బండి వేగం హెచ్చింది, అది పట్టణం 
చివరి (గ్రామం. అన్నీ తాటాకుగుడిసెలు, రై లుకట్ట పక్కగా మేత మేస్తున్న 
నాలుగై దు గేదెలు రై లుమోతకు బెదిరి గుడిసెలవై పృకు పరుగు పెట్టినని, 

ఓ గుడి సెముందు స్త్రీ రోట్లో గింజలుకామాలు ద౦ందుతున్నదిః రోటికిందపడ్డ 

గింజలను కోడిపిల్ల లు యేరుకుతింటున్నవి, గుడిసెల అవతలతట్టు రోడ్డు 

మీదుగా గొరెలమంద తోలు కెళ్ళుతున్నారు, రై లు పట్టణం పరిసరాలు దాటింది. 

అన్నీ పచ్చని పొలాలు. వరిచేలలో స్త్రీలు కలుపు తీస్తున్నారు. పిల్లలు పొలం 

గట్టుమీద నిలుచుని రైల్లో జనంవై పు చేతులు చూపున్నారు, 

బండి నంబూరు.స్రేషను చేరింది, స్లేషనుపక్క_గావున్న నూలుమిళ్లి 
లబ వి nt) 

అప్పుడే వదిలినట్టుంది.కార్మికుల౦ రా-స్రీలు, పురుషులు జట్లు జట్టుగా. రోడ్డునే 

వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ సేషనులో ఆశే యెక్కినవాళ్ళుగాని దిగినవాళ్ళుగాని 
యట మై 

లేరు. కూత వేసి బండి కదిలింది. స్రేషనుదాటి వెళ్ళుతూ వున్నది. పచ్చగా 
అన్నీ వేరుశనగ పొలాలు. రైలుకట్ట పక్కగా ఎవరో కోడెదూడను 
పలుపు పట్టుకుని తీసు కెళ్ళుతూవుండగా రైలునుచూచి బెదిరి అది ఎగేసుకుని 

వెళ్ళడంవల్ల అతడుగూడా దానివెంటబడి పరుగెత్తుతున్నాడు. 

రైలు వేగంగా వెళుతున్నది. రైలుకట్టదాప్పులో పొలం గట్టుమీది 

తుమ్మచెట్టునిండా గిజిగాడి గూళ్ళు వేళ్లాడుతున్న వి, శశిచూసిఅవిగో సంచులు! 

చెటుకి ఎలావచ్చినియ్యే ఆన్యూ ఆ సంచులు ?” అని అడిగింది. 
యు 

“అవి సంచులా? తెలివి! గూశి తే?” అన్నాడు రాధాకృష్ణ. 
G2 క్ 

శస నే అమ్మా ఇ?” అని అడిగింది తల్లిని గ్ 

“అవునమ్మా! అన్నయ్య చెప్పినట్టు అవి గూశ్శే, గిజిగాడు అనేపిట్ట 

ఆల్లింది” అని జొనికమ్మ చెప్పగా తనమాట నెగినందుకు రాధాకృష్ణ పొంగి 
ల ళ్ ౬ 

ఫోతూ “ఇంకొ అడుగు అమ్మని. మాపాఠంలో వస్తేను!” అన్నాడు, 
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బండి మంగళగిరి సేషనులో ఆగింది. స్టేషన్నుంచీ వూళ్ళోక వెళ్ళే 

రోడ్డు అవతలి పక్కగా సున్నంబట్టీలు, ఇవతలిపిక్క_ మామిడితో పు, దూరా 

న్నించి లకీ నృసింహ స్వామి ఆలయ గాలిగోపురం, కొండమీద పానకాల 

స్వామి గుడీ కనిపిస్తున్నవి, ఆకాశాన్నంటి కనిపిస్తున్న స్వామి గోపురానికి 
సాయంకాలపు లేతయెండ బంగారపు పూత ర మంగళగిరి చరిత్ర 

ప్రసిద్ధమైన కేత9ం. దూరస్థలా లనుండి పృతిరోజూ స్వామి దర్శనార్థం యాతీ) 

కులు వస్తూవుంటారు, జానికమ్మ భర్తవుండగా ఇద్దరూ ఒకతూరి స్వామిదర్శ 

నార్గం మంగళగిరి వచ్చారు. వెనకటి స్మృతులు గుర్తుకురాగా జానికమ్మ 

కళ్ళవెంట ఆప్రయత్నంగా రెండు కస్పీటిబిందువులు రాలినవి. డానికమ్మ 

బండిలోవుండి స్వామికి నమస్కారం పెట్టి ఇద్దరు పిల్ల ల చేత కూడా నమస్కారం 

"పెట్టించింది. 

ఎవరో ఓవ్యకి, నలబై యేళ్లుంటవి నల్ల ద్రాల కళ్ల జోడు పెట్టుకున్నాడు, 

ఆడవాళ్ల పెకెదగర జానికమ్మ కేసి ఒకకన్నుపెటి అటూ ఇటూ పచార్లు 
శ om అ ౧ లయ య 

చేస్తున్నాడు. ఆ వ్యక్తి గుంటూరునించి బండి కదిలిన లగాయితు పితిస్టేషను 
లోనూ ఇట్లాగే ఆడవాళ్ళ పెట్టిదగ్గర తారట్లాడుతున్నాడు. అందులోవున్న స్త్రీలు 

వాళ్ళతాలూకు ఆడవాళ్ళు యెపరో వున్నారని యెవరికివాళ్ళు భావించారు. ఆ 

'పెట్టైలోనుంచి కొంతమంది స్త్రీలు దిగిపొయ్యారు. నుళ్లా కొంతమంది స్రీలు 

ఎక్కారు, ఆ యెక్కిన స్త్రీలలో ఓయువతిని జానికన్ము గుర్తుసట్టింది* ఎర్రటి 
పా, తలనిండా పువ్వులు చెవులకు లోలకులు, ఖరీదైన న 3. కౌళ్లుళు 

సి సి ప్పర్లు, చేతిలో లెదరు సూబుకేను. ఈ నవీనపద్దతులతో వున్న ఆ యువతిని 

తన ఆడపడుచు గౌరిగా గుర్తించి జానికమ్మ “అన్నను మింగి యెన్ని వేషాలు 
వేస్తున్నా వే' అని మనసులో అనుకుని ముఖం అటువైపు తిప్పుకున్నది. 

“అత్సచ్యు అదిగోనే అమ్మా.”అని శశి అనగా జానికమ్మ శశి నోరుమూసింది. 
అంతా చూస్తున్న ప్రక్కన కూర్చున్న ఆడవాళ్ళు వాళ్ళకూ వీళ్లకూ విరోధం 
కామాలు, అనుకున్నారు. జానికమ్మను ఆ యువతి చూచిందో లేదోగాని 
దూరంగా వాకిలి దగ్గర బిల్లి మీద కూర్చున్నది, 

గార్డు విజిల్ యివ్వగా బండి కదిలింది. తా డేపల్లి స్టేషను తర్వాత కాలన 
దాటి కృష్ణా (బిడ్జిమీదగా పరిగెత్తుతున్న ది* ఆనకట్ట తలుపులుమీదుగా కృష్ణా 

(a) 
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నది నిండుగా ప్రవహిస్తున్నది. బెస్టలు చిన్నచిన్న డింగిలు వేనుకుని చేసలు 
పడుతున్నారు, జానికమ్మా పిల్లలూ కిటికీలోనించి చూస్తున్నారు. నది అవతలి 

ఒడ్డున ఇందకీలాది) పర్వతము, పర్వతం దిగువ బెజవాడ పట్టణమూ కనిపిన్తు 

న్నవి. ఆ పర్వతంమీదనే కనకదుర్గ ఆలయం. జానికమ్మ  కనకదుర్గను 

దర్శించాలని ఎన్నాళ్ళనించో అనుకుంటుంది, బెజవాడ స్టేషనులో తాను వెళ్ళ 

వలసిన జగన్నా ధపురానికి బండి మారవలసి వున్నది. వూళ్ళోకి వెళ్లి కనక 

దుర్గను దర్శించుకుని వచ్చే వ్యవధి వుంపేసరే లేనియెడల యివాళ్ళ యిక్కడ 

వుండి యిద్దరుపిల్ల ల్నీ ఆ జగన్మాత పాదాలమీద పడవేసి రక్షించమని వేడుకుని 

బయలుదేరాలని నిశ్చృయించుకున్నది. 

బండి కృష్ణానది దాటింది. నది కట్టఇవతలవున్న గుడిసెలన్నీ వరద 

నీటిలో మునిగినవిం బండి బెజవాడ స్రేషను చేరింది, ప్లాటుఫారంనిండా జనం 

కిటకిట లాడుతున్నారు. బండిలోనించి దిగేవాళ్ళను దిగనివ్వకుండా ఎక్కే 

వాళ్ళు యెక్కుతున్నారు. జానికమ్మా పిల్లలూ బండిదిగి యెక్కేవాళ్లను తప్పు 

కుంటూ ప్రాటువారంమీద నడుస్తున్నారు, నర్ణిద్దాల కళ్ళజోడు వ్య _క్తికూడా ఆ 

సేషనులోనే దిగాడు. జానికమ్మ ప్లాటుఫారందాటి జగన్నాధపురంవెశ్ళే బిండి 

యెప్పుడని భోగటా చెయ్యగా వర్షాలవల్ల అటుపై పున యెక్కడో లైను చెడి 
అ యె ణం [జ యా 

పోయిందని, యివాళ్ళకు బఖ్మ వెళ్ళవనీ తెలిసింది. తాను చెజవాడపర కే 

టిక్కెట్టు తీసుకున్నందున గేటుదగ్గర టిక్కెట్లు యిచ్చి రై ల్వేవంతెన 

దాటింది, బండి దిగినజనం జట్కా-లమీదా, రికెలమీదా వెళ్ళిపోతున్నారు, 

కొందరు నడిచేవాళ్ళు నడిచిపోతున్నారు. జానికమ్మ పిల్ల ల్ని తీసుకుని 

వూళ్ళోకి వెళ్ళసాగింది: రోడ్డుమీద వచ్చే జట్కాలకు, పొయ్యుజట్కాలక 

రికొలకూ విసుగూ, విరామంలేదు, జానికమ్మ రోడుపిక్క_గా పిల్లల్ని 
లె య ౧౧ 

నడిపించుకుని వెళ్ళుతున్నది. స్టేషన్నుంచి గావును రెండుబళ్ల నిండా అరటి 
గెలలు వేసుకుని వూళ్ళోకి తోలు కెన్లతున్నారు, 

జానికమ్మ కొండనుసమీపించి అక్కడవున్న దుకాణంలో ఇొంకాయ 

కర్పూరం కొనుక్కుని మెల్లి గా పిల్లల్ని నడిపించుకుంటూ కొండ ఎక్కు 

తున్నది* నాలుగై దుమెట్లు ఎక్కారో లేదో ఎవరోసాధు తలనిండా జడలూ 

మెళ్ళో రుదాికిలూ కాషాయగుడ్డలతో ఉన్నాడు. పెనించి దిగుతూ 
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వున్నాడు. జానికమ్మ కుర్రవాడిచేత ఆసాధు పాదాలకు నమస్కారం చేయిం 

చింది, ఆ సొధు రాధాకృష్ణను ఆశీర్వదించి “యివి మీకు చెడ్డరో జులమ్మా 

కనకగుర్గను ప్రతి శుకరివారం పూజచేసుకోంది, మీకు మేలు కలుగుతుంది.” 

అని చెప్పాడు. జానికమ్మ ఆసాధుకు అర్హణా యివ్వటోయింది. సొధు పుచ్చుకో 

లేదు. తనచేత్తా రాధాకృష్ణ వీపు నిమిరి వెల్లి పొయ్యాడు. 

జానికమ్మ కొండఎక్కి అమ్మవారిని దర్శించుకుని నేరుగా రై లుసైషను 
అల న అ జస టి శో జ దగ్గరవున్న రామగోపాల సత్యానికి వచ్చేస్తున్నది. నత9౦ దాషలో కీ వచ్చాక 

ఆడవాళ పెటిదగర తారటాదిన నలదాల రళశోడువ? రి ఆమె వెనకాల 
య © ౧ ag) గాద రాగి లి 

వస్తున్నాడు. ఆవ్య కి తనను వెంబడిస్తున్నాడని ఆమెకేం తెలుసు ? జాని కమ్య 
pa) అత pen.) 

సత౦9౦ చేరుకునేసరికి సందెపడింది. దీపాలు పెప్రటందుకు ఎంతో వ్యవధి 

లేదు, చెట్లమీది పతులు కోలహలంగా అరుస్తున్నవి, సత9ం విశాలంగా 

వున్నది, చుట్టూ నాలుగువై పులా గదులూ, మధ్య గచ్చుచేయబడిన పెద్ద 
వరండా, ప్రక్కన భాష్క భావిదగ్గరగా రావిచెట్టు, పరండామధ్య చిన్న గుం 

వున్నవి చాలామంది యాత్రీకులు మూటాముల్లై పక్కన పెట్టుకుని పంట 

చేసుకుంటున్నాడు. _ జానికమ్మదగ్గర పాత9సాగూను యేమీ లేదుగనక 

పాయాణీకుల్లో ఒకళ్ళను పాత)సామాను అడిగి తీసుకుని వంటచేసి పిల్లి లకు 
"పెట్టి తాను తినేసరికి దాదాపు ఎనిమిదిగంట లైంది, రాధాకృష్ణ అన్నంతిని 

అట్లా వీధిలోకి వెళ్ళాడు, వెళ్ళుతూవుం'పే తల్లి ఎక్కడికీ వెళ్ళటోకునాయనా 
కార్లూ అవి తిరుగుతూ వుంటవి" అని హెచ్చరించింది నత9ం యెదురుగా 

అరటిపళ్ళు పంచదార తొనలు మొదలైనవి అమ్మేదుకాణం, రెండు మూడు 

చిల్లరకొట్లూ వున్నవి. ఆ బజార్గోకల్లా అవే కొట్లు, 

_ వీధిలోకి వెళ్లిన రాధాకృష్ణ ఎంతసేపటికీ రాకపొయ్యేసరికి తల్లి వీధిలోకి 
వెళ్లి చూచింది, కనపడలేదు. పైనించి వస్తున్నాడేమోనని అటూఇటూ పాఠ 

చూసింది. కనిపించలేదు, “మాకురివాడు వదేళ్ళవాడు ఎటువెళ్ళాడు నాయనా” 

అని ఆరటిపళ్ల కొట్టువాణ్ణి అడగ్గా అతడు “నేను చూడలేదిని చెప్పాడు. 
“ఎక్కడికి వెళ్ళేడు అనలే బస్తీ” అనుకుంటూ లోనికివెళ్లి కాసేపు చూసింది, 

ఇంకొ రాలేదు అప్పటికి దాదాపు రాతి) పదిగంట లపుతుంది ఇంకొరాలేదు* 
ఆమెకు ఆందోశన అధిక మెంది, ఇందాక కనకదుర్గ గుడిసించి వచ్చెటప్పుడు 
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రోడ్డు మలుపుదగ్గర కాశీరత్నం పెఖైను పిల్లలంతా చూస్తూవుండగా తాను 

గూడా చూస్రానం పే వద్దని లాక్కొచ్చింది. వాడివగ్గర అర్హణాగూడావున్నది. 

బహుళః అక్కడకు వెళ్లివుంటా డనుకుని శశిని అక్కడున్న పీయాణీకుల్లో 
ఓ అవ్వకు చూస్తూవుండమని అప్పగించి తాను ఇందాకటి స్టలందగ్గరికి వెళ్ళి 

చూడగా అక్కడ ఎవరూ లేరు జనంతో కిటకిటలాడే ఆరోడ్డు జనసంచారం 

తగ్గిపోయి ఒకళ్ళు, అరా నడుస్తున్నారు. ఆమెకు గాభరా అధిక మైంది 

ఆ వేళప్పుడు అంత సట్నంలో ఎక్క_డున్నాడని వెతుకుతుంది? తిరిగివచ్చి 
సతారినికి దాపులోవున్న రై లుసేషనులోకి వెళ్ళింది. అప్పుడే ఏదోబండి 

వచ్చింది. జనమంతా దిగి వెళుతున్నారు. ఆ యీడుగల పిల్లలు చాలామంది 

కనిపించారుగానీ రాధాకృష్ణ కనిపించలేదు. సేషనంతా _పారచూసింది, 

ఎక్కదా లేడు, తిరిగి సత౦౦లోకివచ్చింది ఆమె చింతకు మేరలేదు, 
ఆమె మనస్సు పరిపరివిధాల పోసాగింది. అసలే బస్తీ. వచ్చేపోయే 
కార్లకు విసుగూ, విరామం వుండదు, వీడు వెళుతూ ఉంపే ఏమైనా 

(ప్రమాదము జరగలేదుగద? వట్టిది, ఎంతచెడు అభిప్రాయపడ్డాను, అటువంటి 

దేమైనాజరిగితే గుష్పునగోలపుట్ట్రదూ; ఒకవేళ రైలు స్టేషనులోకి వెళ్ళి కుర్రతనాన 
ఏదైనా రైలెక్కి. కూర్చుంటే అదికదిలి పోయింది మో! లేక కృష్ణానది దగ్గరకు 

గాని వెశ్ళేడేమో, అసలే నది ప్రవాహంగా ఉన్నది, నది ఇక్కడకు చాలా 
దూరం. ఈ రాత్రిపూట అక్కడికి వెళ్ళడు కనకదుర్షత ల్లీ: సీ పాదాలమీద పడ 

వేశాను, వాడికి ఏ ఆపదారాకుండా కొపాడి యిల్లు చేర్చుతల్లీ "అని చేతులుజోడించి 
దేవుని వేడుకుంటూ ఉం పే తూర్చున తళుక్కుమని ఓ మెరుపు మెరిసి ఆకాశం 

వురిమింది* ఆ తెల్లవార్లూ ఆమెకు ని దసట్టలేదు. గంటలు లెక్క పెడుతూ 

వున్నది, _తెల్పవారుయూమున కోడికూత వినిపించింది, ఆమెకు కన్ను మలి 

గింది, కుర్రవాడు వచ్చి అమ్మా అని సిలిచినశ్లై ఆమె దిగ్గునలేచి కూచుంది 

ఎవరూ రనుపించలేదు, “కఆమెకు కునుకుపట్టలేదు. అట్లానే కూర్చున్నది, 

తెల్లవారింది. కుర్రవాడు రాలేదు, వీధిలోకి వచ్చి కాసేస్ప నిలుచుని 

దారులుచూచి బయలుదేరి రైలుస్టేషనుదాటి నడుస్తున్నది, రైలుదిగి పాల 

నొ ఎళ్ళ, పెరుగుతట్టలు, కూరగాయలగంపలు ఫూళ్ళోకి వెళుకున్నవి, ఆమె 

శ 
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వెళ్ళి సత్రాలు, దేవాలయాలు, మార్కెట్లు అన్నీ వెదికింది, ఎక్కడా కు[రవాడు 

కనిపించలేదు. తిరుగా ఆమె సత్రం జేరుకునేనరికి మధ్యాహ్నం పన్నెండు 

గంటలై౦ది. అప్పటికి వంటావార్చు ఏమీలేదు. శశికి అవ్వ అన్నం పెట్టింది. 

జానికమ్మ కూర్చుని కంటతడి పెట్టకుంటూ ఉం శే శళి త ల్లి దగ్గరచేరి ఏడవడం 

మొదలు పెట్టింది. అప్పుడు అక్కడవున్న ఆడవాళ్ళు నలుగురూ వాళ్ళదగ్గర 

చేరారు. అవ్వ “కు [రవాడిదగ్గర ఏమన్నా వస్తువులు ఉన్నయ్యా అమ్మాయి?” 

అని అడిగింది, జాసకమ్మ “లేవని” చెప్పగా “వస్తువులు లేకపో తే ఎక్కడికి 

చెళ్ళతాడమ్మాయిో? వస్తువులు ఉం'పే భయపడవచ్చు, అయినా పదేళ్ళ కు|రవాడు 

ఎక్కడ మారుపడతాడు ? నువ్వేమీ విచారపడవద్దు. తప్పక ఇంటికి తిరిగి 
వస్తొడు, మా మననడు మీ అబ్బాయికం పే లొజ్జుగానే ఉంటాడు. చెప్పకుండా 

వెళ్ళి నెలరోజాలకు అక్కడక్కడా తిరిగి మాసిన గుడ్డలతో ఇంటికి చక్కా 

వచ్చాడు.” అని వోదార్చింది. అవ్వ వోదార్చడ మేకాకుండా అక్కడచేరిన ఆడ 

వాళ్ళుకూడా ఆమెను వోదార్చారు 

జానికిమ్మకు రాత్రి నిద్రలేకపోగా తిండీతిప్పలూ లేవు, అందులో తిరిగి 

తిరిగి అలసివుండడంలో కళ్ళు మూతలు పడుతూఉంటపే పమిటచెంగు పరుచు 

కుని వసారాలో పడుకుంది. 

కృష్ణానది నిండుగా ప్రవహిస్తున్నది, రాధాకృష్ణ ఇంకా ఎవరో కర 

వాడు ఇద్దరూ కలిసి నదిజఒడ్డున నిలుచుని నదిలోకి రాళ్ళు విసురుతున్నారు. 
అల్లావాళ్ళ కాసేపు రాళ్ళు. విసిరినమీదట రాధాకృష్ణ ఒక్కుడూనదిలో దిగి 

స్ళ్ళు తాగుతున్నాడు, అట్లానీళ్ళు తాగుతున్న రాఢాకృష్ణ “నా కౌలు పట్టుకుని 

ఏదో లా క్కెలుతున్నదం”టూ గల్ల ంతుగా ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు. 

జానికమ్మకు గప్పున మెళుకువ వచ్చింది, ఆమె భయకంపితుర్శాలె 

లేచి కూర్చుంది, గుండెలు వెగంగా కొట్టుకోసాగినవి, ఇక అక్కడ నిలవ 
లేదు. కృష్ణానదికి బయలుదేరి వెళ్ళింది. అక్కడ ఏమీలేదు. యధా(పకారం 
సడవలు నడుస్తున్నవి. కొందరు చేపలు పడుతున్నారు. నదిఒడ్డున ఎవరో 
బాటసారులు బట్టలు వుతుక్కుంటున్నారు, మనిషిపడ్డ అలజడి ఏమీ కనిపించ 

లేదు. జానికమ్మ మనసు పట్టలేక ఒకరిద్దర్ని అడిగింది. వాళ్ళు ఏ |పమాదం 
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జరగలేదని చెప్పారు. అప్పుడు జానికమ్మ తిరిగి సత్రం చేరుకుంది. అక్కడ 
వున్న యాత్రికుల్లో రైలుబండ్లు సరిగాలేక నిలవవున్నవాళ్ళు గూడా వున్నారు. 
అందులో అవ్వ కుటుంబంకూడా ఒకటి. జానికమ్మ ఆ రాత్రి గూడా 
వంటచేసుకోకుండా కుప్పకూలి కూర్చుంటే అవ్వ టబ్రతిమలాడి జానికమ్మకూ 
శశికీ అన్నం'పెటింది. జానికమ్మ ఆ మర్పాడు గూడా అక)_డే వున్నది. కుర 
వొడి జాడలేదు కు గ్రవాడిదగ్గరో వస్తువులేమీ లేవుగదా, _ ప. చేస్తా 
రని కాసేపు ధైర్యము తెచ్చుకుంటుంది. మళ్ళీ అంతలో ధై ర్యంచెడి ఏమి 
ప్రమాదం జరిగిందోనని దుఃఖపడుతుంది, 

తానీ స్థితిలో ఎక్కడికి వెళ్ళేటట్టు? తిరిగి ఇంటికి వెళదామా అక్కడ 
తనను ఆదరించే వాశ్శెవరున్నారు? తన పిన్నిదగ్గరికి గనక వెళ్ళితే కు రవాడు 
పరారి అయ్యాడన్న సంగతి విని వెంటనే వెదకటానికి మనుషులను పంపు 

తుంది, అక్కడికే వెళ్ళాలని నిశ్చయించి స్తం మేనేజరు దగ్గరకు వెళ్ళి తన 

కుర్రవాడు ఇట్లు పరారి అయ్యాడని గు రులుచెప్పి “వాడుగనుక ఇక్క_డికివ స్తే 

తెలియజేయవలసిం”దని బ్రతిమలాడి, మరీ మరీ చెప్పి తన పిన్నిఅ[డసు 

ఇచ్చి, అవ్వ వాళ్ళకుటుందం రాజమండ్రి బండికి వెళ్ళడానికి ఉదయానే మూటా 

ముళ్ల సర్జుకుంటూ వుండగా, జానికమ్మ వెశ్ళేదిగూడా ఆ బండికెగనక వాళ్ళతొ 

పాటు తోడుగా శశిని తీసుకుని బయలుదేరింది. 

3 

బఆ్రివాళ ఎండరాలేదు. మబ్బుపట్టి బయట సన్నతుప్పర పడుతూవుంది. 

జానికమ్మ వాళ్ళు రైలు స్రేషనుకువచ్చి టిక్కెట్లు కొనుక్కుని బండిఎక్కారు. 
ముందుగా ఏక్క_డంనల్ల బండంతా కాళీగానే ఉన్నది, జానికమ్మ ఎక్కడున్నా 

ఆమెకళ్ళు కుగ్రవాణ్లే వెదుకుతున్నవి. (ప్రయాణీకులతో కిటకిటలాడిపోతున్న 
ఆ స్టేషనులో ఏంతచూసినా ఆ ఈడుగల పిల్లలు చాలామంది కనిపిస్తున్నారు 

గాని తన క్మరవాడు మాతం కనిపించడు. వాళ్ళకు ఎదురు ప్లాట్ ఫారం(పక్క 

మరోబండి ఏ వూరు వెళ్ళడానికో లై నుమీద సిద్ధంగా వున్నది. జనం 

ఆ దిండిలోగూడా ఎక్కుతున్నారు బండి చివర పెశ్తైలో ఒక కుర్రవాడు 

అంతా తనకొడుకులాగానే వున్నాడు. ఎవరితోనో బండి ఎక్కుతున్నాడు, ఆమె 
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(పాణం లేచివచ్చింది, గబగబా బండిదిగి ఒక్క అడుగులో అక్కడికి వెళ్ళి 

చూచింది, తనకు ర్రవాడుకాదు ఎవరో కుర్రవాడు. మళ్ళా తనపె'ఖైలోకి వచ్చి 
ఎక్కింది, మొన్న కనకదుర్గ కండ మెట్లు ఎక్కు.తూవుండగా సొధువు కనపడి 

“మీకివి చెడ్డరో జులు. కనకదుర్గను (పతి శుక్రవారం పూజించుకోమని చెప్పిన 

మాటలు గుర్తుకు వచ్చినవి. అప్పుడు తన బిడ్డను కాపాడమని కనకదుర్గను 

మనస్సులో |ప్రార్థించుకుంది. 

బండి కదలడానికి గంటమోగింది, గార్డు విజిల్ ఇచ్చాడు, ముందుగా వాళ్ళు 

ఎక్కినబండే కదిలింది. బండి వేగం హెచ్చి పొగలు[ గక్కుత్తూ[గ్రామాలుదాటు 

కుంటూ వెళ్ళుతున్న ది. బిండిజగన్నా ధపురంచే రేటప్పటికి మధ్యాహ్నంపన్నెండు 

గంటలయింది. జానికమ్మ ఆఅవ్వకూ వాళ్ళకూ చెప్పి ఈ నాలుగురోజులు బట్టీ 
తనను ఎంతో ఆదరించిన ఆ కుటుంబాన్ని విడువలేక బండిదిగింది, టిర్కెట్టు 

గేటుదగ్గర యిచ్చి వూళ్ళోకి బయలుదేరింది. శశి “అన్నం* అని ఏడిపిస్తూ 

వుంపే “పిన్నిగారింటికి వెళ్ళగా నే తిందువుగాని, వచ్చేశాంగా” అని వూరడిం 

చింది తల్లి. ఆ రోడ్డు మలుపు తిరిగి ఓ వీధిలో నడుస్తున్నది, అప్పుడే భోజ 
నాలు చేసిన గృహస్తులు విస్తరాకులు బయట డబ్బాల్లో పడవేస్తుంపే వాటికి 
కుక్కలు ఎగబడుతున్నవి, తనపిన్ని ఇంటికి ఇంకా రెండుబజార్లు దాటాలి, 

ఆ వీధి దాటి పెద్దబిజారునే నడుస్తున్నది. అటూ ఇటూ రెండుప్రక్కలా అన్నీ 

షాపులు. జనం వ త్రిడీగా వున్నారు. జానికమ్మ జనాన్ని తస్పువంటూ శశిని 

మెల్లిగా నడిపించుకుని వెళ్ళుతున్నది* ఆమె మనస్సు అక్క_డలేదు. తనపిన్ని 
ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏం చేస్తుంటుంది? భోజనంచేసి విశ్రాంతిగా వాకిటిముందు 

బల్ల మీద కూర్చుని వుంటుండి. తననుచూసీ చూడడంతోనే “పిల్లనే తీసు 

కొస్తున్నావు, కు రవాడేడి? "అని అడిగి తెలుసుకుని తన అజా[గ్ర_త్తకు కోప్పడు 

తుంది. జానికమ్మ ఇట్లా ఆలోచిస్తూ బజారు మలుప్పతిరిగింది, అదే తనఫిన్ని 

గారి బజారు. వెనక తానువచ్చినప్పటికంకే ఆ బజారు ఎంతో మారిపోయింది. 

కొన్ని పెంకుటిళ్లు స్థానే డాబాలు పడినవి. తనపిన్ని యిల్లు దాపులోకి వస్తూ 
వుంది. ఇంకొ అయిదారు యిళ్ళు మాత్రమే దాటాలి, దగ్గరవుతున్న కొద్దీ ఆమె 

మనస్సు పుద్వేగంతో గుదిగుబలాడిపోతున్నది. 
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తీరా పిన్ని ఇల్లు సమీపించి చూచేసరికి ఇంటికి తాళం వేసివున్నది. 

వూళ్ళో ఎక్కడికైనా వెశ్ళేరేమో అని ఇంటిముందు వసొరారో కూర్చుంది. 

గంటసేపు చూచింది, ఇంకా రాలేదు. అప్పుడామె ద్రక్కయింట్లోకి వెళ్ళి 

“మా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు?” అని అడగ్గా “కుటుంబనహితంగా యాత్రకు 

వెళ్ళారని చెప్పింది ఇంటామె. ఆ మాట వినేసరికి జానికమ్మకు మిన్ను విరిగి 

మీదపడటయింది. ఒళ్ళంతా చిరుచెమట్లు పటినవి. “ఎప్పుడు వెళ్ళారు?” అని 

డిగిరది. పః అ న్ 

“వెళ్ళి పదిహేను రోజులయింది. పూర్ణయా శ్రా స్పెషల్ (ఉయినులో 

వెళ్ళారు. రెండు మాసాలకుగాని రామని చెప్పారు” అన్నది ఇంటామె, 

జానికమ్మ నిర్జాంతపోయి అట్లానే నిలబడిపోయింది. తాను ఇంటికి వెళ 

దామన్నా తనదగ్గర డబ్బులేదు. తెచ్చుకున్న తాలూకు తనదగ్గర చిల్ల రమాత్రం 

మిగిలిఉన్నది. ఇప్పుడు తొను వీంచెయ్యాలి? దారీతెన్నూ తెలియడంలేదు, నడి 

సము దంలో వున్నట్లున్న దామెకు, ఇంటామెను మంచినీళ్ళు అడిగి తీసుకుని 
తాను కాసినితాగి శశికి కాసినియిచ్చి, అక్కడనుండి బయలుదేరి వీధినే నడవ 
సాగింది. తాను ఇప్పుడెక్క_డికి వెళ్ళేటట్లు? శః వూళ్ళో ఎరిగున్నవాళ్ళు ఎవ 

రున్నారు? వెదుక్కుం౦టూవెళ్ళి స(త్రం చేరింది. శశి “అన్నం” అని ఏడుస్తూ 

ఉంటే దారిలో బేడపెట్టి నాన్రొప్టె కొనిపెట్టిందిం 

సత్రంలో ముందుభాగాన రెండు గదులున్నమి ఒక గదిలో ఎవరో 

వున్నారు. మరిఒక గదికి తాళం వేసిఉన్నది. వెనకగదుల్లో ఎవరో ఉన్నారు. 
(పక్కపంచలో అభ్యాగతులు చాలామంది ఉన్నారు. ఎవరో తాంబూర మీటు 

కుంటూ తత్వాలు పాడుతున్నారు. అప్పుడే వూళ్ళో తిరిగి ము'షైత్తుకుని తెచ్చు 
కున్న గింజలుతో కొందరు నసారాకి9ండ నేలమీవ పొయ్యిలు పెట్టుకుని 

అన్నంనండుకుంటున్నారు. అవతలపంచలో కంటీ గుడ్తీ వికలాంగులు, "వేళకు 

తిండి అమరక బక్క చిక్కి రోగాలతో మూలిగే అభాగ్యులు, 

జానికమ్మ సత౦9౦ ముందువై వు వసారాలో గోడకు అనుకుని చేతిలో 
సంచి దగర "పెటుకుని కూర్చుంది. ప9క్క_గది దగర ఇదరు అమ్మాయిలు 

M౧ ట్ కే లు 

కూచుని గిల్లాలు అడుకుంటూ ఉండగా శళిచూచి వాళ్ళదగ్గరకు వెళ్ళి కూచుంది, 
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ముగ్గురు మనసులూ అంతలో కలిసిపోయినని. ముగ్గురూ కలిసి గిల్లాలు ఆడు 

కోవడం మొదలు పెట్టారు. ఇంతలో ఓ వ్యక్తివచ్చి జానికమ్మ ఎదురుగా 

వసొరా _స్టంభంచగ్గర నిలబకి “ఏవూరు బుల్లైమా మీది ?” అని అడిగాడు. 

రాబందులకు దూరపు దృష్టి జాస్తి, ఎంత దూరంలో ఉన్న వస్తువులనై నా 

అంతలో పసి పట్టగలవు. అతని వయస్సు నల ఖై యేళ్ళ పైబడి ఉంటుంది. 

తలంతా అంటక త్రిరించుకుని మాడుమీద బెత్తె డువెడల్పున నున్నగా చేయించు 

కున్నాడు. పంచెకట్టు, బనీను తొడుక్కుని కండవా మెడకు చుట్టుకుని చివర్లు 
వేళాడ వేశాడు, 

అతడు అడగిన మాటకు బదులు చెప్పింది జానికమ్మ. “అయితే 
ఈ వూళ్ళో చుట్టాలెవరూ లేరా బుల్లెమ్మా ?” అనిమళ్ళా అడిగాడతడు. అతడు 

(పతిమాటా దీర్హ ంతీస్తూ చేతులు తిప్పుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ (ప్రశ్నకు 

జానికమ్మ “చుట్టాలు ఉన్నారని, అయితే గ్రామంలోలేరని, యాతగికు వెళ్ళా 
బి 

రనీ" చెప్పింది. 

“యతరకు యెలిన వాళ్ళు యిప్పుడు వసారా బుల్లెమ్మా ! అయితే 
ఆలి ౧౧) గ అలో ళం 

నువ్వెట్లా పొపం ?” ఆని జాలిగా అడిగాడతడు. 

తిరిగీ ఇంటికి వెళ్ళాలంచే తనదగ్గర డబ్బు అయిపోయిందని 

చెప్పింది జానకమ్మ. 

“అయ్యోపాపం: చాలాదూరం యెల్లాలి. నీకిక్కడ యెవరున్నారు. 

అన్నమన్నా తిన్నావా బుల్లెమ్మా ?” అని అడిగాడతడుం 

తినలేదని చెప్పింది జానికమ్మ. 
“నిన్నుచూస్తే చానా జాలేస్తుంది బుల్లెమ్మా. పాపం యిక్కడ చిక్కడి 

ప్రొయ్యావు. సీకోఉపాయం చెపుతాను. యీ వూళ్ళో వకాయనఉన్నాడు. ఆయన 
మంచి ధర్మాత్ముడు “పేదా సొదా వీడా బిక్కీ అంే ఆయనకి చాలాజాలి, 

యెప్పుడూ ధర్మం సేస్తాడింటాడు, ఆయనదగ్గర కావలసినంత డబ్బు మూలుగు 
సుర్ అడిగినవాళ్ళకు లేదనేమాటలేదు. సీకుమళ్లే ఇబ్బందిలోఉన్న వాళ్ళను 
సూ స్తే వదిలిపెట్టడు, వాళ్ళు భార్యాభర్తలు యెంతమం దోళ్ళకున్నా వు బుల్లెమ్మా! 

నిన్నుసూస్తే నా మనసంతా నీరై పోయింది, పాడుపానం రేప యెట్టాపోదో 
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గాన్కి నీకెందుకు? నే వస్తా రా బుల్లెమ్మా. నువ్వువచ్చి అక్కడ నిలబడి తేచాలు, 

అంతానేనుచెప్ప నీకు సాయంచేస్తాను” అని అతడు చెప్పగా, జానికమ్మ సందే 

హిస్తూఉంచే మళ్ళా అతడు ఇలా అన్నాడు: 

“ఏమిటా ఇతడు యిట్లా సెపుతున్నాడని ఆలోసిస్తున్నావా బుల్లెమ్మా? 

నా పానంపోయినా అబద్దం సెప్పను., నిపష్పులాంటోజ్జి ఫలానసీతయ్య ఎటు 

వంటివాడు అని ఎవరనన్నా అడుగు సెపుతారు.నీకంత వూరికనే ఎలాతీసుకోవా 
లని సందేహంగా వుంటే, రేపు నువ్వు యింటికి యల్లగానే ఆయనకి మని 
యాౌడ్డ రుకట్టు ఎవరు కాదన్నారు? ముందు యిప్పుడు నువ్వు యిల్లుసేరతావు 

కదా 1” అని చెపుతూవుంపే జానికమ్మకూ అతడు అమాయకుడిలా మంచి 

వాడుగా కనిపించడంవల్ల వేరే గత్యంతరంలేక చేతిసంచి శశిదగ్గరపెట్టి, 

ఇప్పుడే వస్తాను యిక్కడే వు ౦డమని చెప్పి అతనివెంటబయలు దేరింది. 

అతను కొన్నిబజార్లు తిప్పుకుంటూ ఓ యిరుకుసందులోకి తీసుకు వెళ్ళి 

ఓ యింటిముందు నిలబడ్డాడు. అదిఒక తాటాకుల యిల్లు, యింటిబై ట చ|కాలు 

లేని బిండిచటిం ఒకటి పడవేసి వున్నది, ఆయింటికి పుహరీగోడలాగా వీధి 

వైపున చిల్లకంప నాటబడి లోనికి వెశ్ళేటందుకు మధ్యదారి చేయబడివున్నది. 

అతడు ఆ యింటిముందు నిలబడి “యిదే మాయిల్లు బుల్లెమ్మా. మనం ఈగల్లీ 

తిరిగి పోవాలి. కాసిని మంచినీళ్ళు తాగి వెళ్ళదాం రమ్ము”ని జానికమ్మని ఇంట్లోకి 
తీసు కెళ్ళాడు. లోపలఇంటిముందు ాళీస్టలంలో ఏవోరెండు చెట్లపాదులున్నవి, 

ఆచెట్లపాదుల కుదుళ్ళుకౌళ్ళతో చిమ్మి,కోళ్ళు పురుగులను ఏరుకునితింటున్నవి, 
జానికమ్మ ఆ ఇంటిముందు నిలబడ్డది. పక్కపంచలో ఎవరో నలుగురు 

చీట్లాడుతున్నారు. అతడు వాళ్ళతో “సరిగా కోను డబ్బులు తీస్తున్నారా ? అని 

అడిగి “నిలబడ్డావు. ఆఅరుగుమీద కూర్చో బుల్లెమ్మా” అంటూ అతడు లోనికి 

వెళ్ళాడు, జానికమ్మ కూర్చోలేదు, నిలబడే వున్నది. 

అతడు లోనికి వెళ్ళగానే లోపల ఏదో పనిచేస్తున్న అతని భార్యో ఎవరో 

మరి, అతన్నిచూసి “యిల్లు కనపడ్డదా సచ్చినోడా? రూపాయి తీసుకుని పొద్దు 

ననంగా ఎల్లియిప్పుడా యింటికి రావడం, యచ్చాలెయ్యి? రూపాయి ఏం సేశావో 

ముందుసెప్పు” అని గలగల లేచింది, 
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అతడు పిల్లిలా “తిరిగి తిరిగి కాల్లు పీక్కెల్స తాపుంటే ఖర్చుపెట్టు 
కున్నానే! ఇడిగో పావలా మిగిలింది” అంటూ జేబులోనించి పావలా తీసి 

ఇవ్వబోయాడు. 

ఆవిడ అతనిచేతిలోనించి పావలా విసురుగా లాక్కుని “తాగినావా నచ్చి 
నోడా ! యచ్చాలు తెమ్మని డబ్బులి శ్రే నీపొట్ట పగలకొట్టుకున్నావా ? మాయ 
దారి సచ్చినోడా ! బయట కాలుపెడితే యిల్లు మరిసిపోతావు. నీయసుమంటి 

ముదనష్టపు సచ్చినోణ్జీ పెట్టుకొని కాపురం సెయ్యటం మాకట్టం ” అని మండి 

పడ్డది. 

అతడు ముసిముసి నవ్వలునవ్వుతూ “మనిషిని పట్టుకొచ్చానే. యియ్యాల 
మనకి బిత్రాలుపడశై, పంతులుచూస్తే నస్తేవదులుతాడా? వూరికే తిరుగుతున్నా 
ననుకున్నావా ఏంటి 2“ అన్నాడతడు, 

“నరిగిందిలే, మనిషిని పట్టుకొచ్చాడింట మనిషిని” అన్నదావిడ రుస 
రుస లాడుతూ, 

“యంత సంపాయించు కొస్తున్నా మనిషిని గొరంగా సూడవుగందా 

నీ పుటకేందో” అన్నాడతడు, 

“గొరంగాకాదు నీ ముకాన నిప్పులు పోత్త, ఈ ఆడంగి రేకుల సచ్చి 
నోడికి గొరం కావాలంట గౌరం, వచ్చిన డబ్బంతా తాగి పాడుచేతాపుండి” 
అన్నదావిడ, 

“సిల్లి రగూడా కర్చు పెట్టుకో గూడదా యేంటి? అంత తేలిగ్గా పడిఉన్నా 
ననుకున్నావా ? మొన్నటినగలు అమ్మిలే యెన్ని రూపాయలతొ _వయ్యో తెలుసా” 
అన్నాడు, 

భార్య మెల్లిగా “అట్టా ఆరవమాకు, ముదనట్టప్పు సచ్చినోడ, తాగొచ్చి 
మాట్టాడుతున్నావు, గోడకి 'సెవులుం చ” అందావిడ, 

“సరే, అదిపోనిలే వచ్చేటప్పుడు చూ స్తే సంతులు సొపులోలేడు. యింకా 
ఆ అమ్మి అన్నమన్నా తినలేదు” అంటూ అతడేదో చెప్పుకేసృతూ ఉండగా 
ఆవిడ అడ్డునచ్చి “అన్నం గిన్నం ఇక్కడ వల్లకాదు, ఎవడు వండిపెడ 
తొడు ?” అన్నది, 

అసలు అ అమ్మ మనయింటో తింటదో తినదోలే. మాటసామితి సెబ్బ 
5 

తున్నా = ఆని యిద్దరూ? మాట్లాడురుం టున్నారు. 
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ఇక బయట నిలబడివున్న జానికన్మును చూసి వసారాలో చీట్లు ఆడు 

తున్నవాళ్ళు ఎకసక్కెంగా మాట్ల్టాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళలో ఒకడు ఎత్తు 
కాంఫుతో లావుగా రుబ్బుడుపత9ంలా వున్నాడు, వాడు జానికమ్మకేసి అవో 
విధంగా చూస్తున్నాడు. 

లోపలవాళ్ళు అనుకునేమాటలు బైటవున్న జానికమ్మకు కొన్ని విన 
పడ్డవి, కొన్ని వినపడుటబేదు+ ఇంకా ఆతడు బైటికి రాడేవిటి అనుకుంటు 

న్నది, 

ఇంతలో పోలీసువ్యాను వీధివాకిట్లోకి వచ్చి నిలబడ్డ దెం అందులోనుంచి 

పోలీసులు దిగి యిల్లు చుట్టి వేశారు, వాళ్ళనుచూసి అక్కడ చీట్లాడేవాళ్ళు కంగా 
రుగా గోడదూకి వడాయించారుః 

పోలీసులను చూసి జానికమ్మ జంకుతూ యిక్క_డకు యెందుకొచ్చానాం 

అనుకుంటూ బై టికి వెళ్ళబోయింది. “ఎక్కడకు వెళతావు? వెశ్ళేటందుకు వీల్లేదు; 
నిలబడు” అని పోలీసులు గద్దించారు, జానికమ్మ “యిదేమిటిరా భగవంతుడా!” 

అని పులిబోనులో చిక్కిన మేకపిల్లిలా హడలిపోయిందిం 

జానికమ్మను వెంటపెట్టుకు వచ్చిన సీతయ్య పాతనేరన్దుడు, లోగడ 

రెండుమూడు చోరీ శేసుల్లో జైలుకు వెళ్ళివున్నాడు. వారం పదిరోజుల కిందట 
ఆ (గ్రామంలో ఒక ఖూసీ జరిగింది, రైలు స్టేషనుకి కొం చెందూరంలో*, ఎవరో 

శ్రీ అర్ధరాత్రి రైలుదిగి వెళుతుంకే ఆవిడదగ్గర నగలు తీసుకుని గొంతునులిమి 

తాళ్ళతోపు దగ్గర పారేశోరు. ఆ చంపింది ఎవరో కూపీ తియ్యడానికి పొలీను 

అధికారి విశ్వప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, 

వచ్చిన పోలీసులు కొందరు లోపల జొరబడ్డారు. కొందరు బై టవుండి 
ఎవర్నీ బయటికి వెళ్ళనిన్వకుండా కాపలా వున్నారు, 

పోలీయలు లోనికివెళ్ళ్సి సోదాచెయ్యగా కొన్ని నగలు దొరకటంవల్ల 
పోలీసు అధికారి తన (శమ ఫలించినందుకు సంతోషిస్తూ సీతయ్యకు బేడీలు 
వేసి సీళ్తయ్య భార్యనూ, జానికమ్మనుకూడా కష్టడీలోకి తీసుకున్నారు. జానికమ్త 
మాది పొరుగూరని ఎంత మొగి పెట్టుసన్నా వినలేదు పోలీసు అధికార 
“ఈ కేసుటో యిద్దరు ప్రీలు గూడా వున్నట్టు రిపోర్టుకూడా వచ్చింది. లాకస్ 

ర్ 
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చెయ్యిమనగా పోలీసులు జానికమ్మసహా ముగ్గుర్నీ పోలీసు "స్టేషనుకు 
తీసు కెళ్ళారు. 

పోలీసు అధికారి జానికమ్మను ఆఫీసుగదిలోకి తీసుకెళ్ళి | పళ్నలు 
వేయడం మొదలుపెట్టాడు. 

“ఇదుగో తమా సీ పేరేమిటి ?” 

జానికమ్మ చెప్పింది: 

“మీది ఈవూరేనా 2” 

కాదు కొల్లి పరం” 

“నిజం చెప్పు, అబాద్ధాలుచెప్పి తప్పించుకు పోవాలని చూస్తున్నావా ౩” 

అధికారి గర్జిస్తూ గుడ్తురిమాడు. 
జానికమ్మ వణుకుతూ “నిజంగా కొల్లి పరేనండి" అంది, 
“మీది కొ ల్లిపరయితే ఈ సీతయ్యకు నీకు ఏమిటి సంబంధం ?” 

గతిలేక యిట్లా వచ్చాననీ, సత్రంలోవున్న తనను ఖర్చులకు డబ్బు 

ఇప్పిస్తానని సీతయ్య తీసుకొ చ్చాడనీ చెప్పింది. 

“అయితే సీతయ్య ఇల్లు యిదివరకు ఎప్పుడైనా చూశావా ?” 
“చూడ లేదు” 

“సీతయ్య భార్యా నువ్వూ పరిచయంగా వుంటారుకదూ $” 
“ఆవిడ ఎవరో నాకనలు తెలియదు.” 

“సోయిన బుధవారం రోజున నువ్వు ఈ (గ్రామంలోనే వున్నావుకదూ?“ 

“లేను, మా [గామంలోనే వున్నాను.” 
అధికారి ఒక ఫోటో జానికమ్ముకు చూపిస్తూ “ఈమెను ఎప్పుడైనా 

చూశావా ?” అని ఆడిగాడు, 

“దూడ లేదు,” 

అధికారి సైటుమెంటు రాసుకోవడం పూర్తికాగా పోలీసులు జానికమ్మను 
అవతలికి తీసు కెళ్ళి లాకప్లో వుంచారు, అక్కడ యినుపవూచలముధ్య 
ఖై దీలు చాలామంది వున్నారు. జానికమ్మకు ఆ వాతావరణం అంతా యమ 
లోకలలాగా కనుపిచింది, ఆమె దుఃశానికి హమేరరేదు. “నర్తపోయి. యేదో 
(బళుకు తెరువుకోసం బయలుదేరితే ఇవేమి సంకటాలు, దారిలో కుర్రవాడు 
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తప్పిపోయి చింతతో కృశిస్తుంపే మళ్ళా యిదేమి ప్రారబ్దం భగవానుడా | 

నొటుద యింత నిర్ణయ పూనావా ? అసి వాషోవసొగింది. 

దీపొలు పెట్టారు. పిల్ల సత్రలో దిగుపడిపోయింది, తాను యిక్కడ 

చిక్కు.పడ్డది, పిల్ణగతి యేం కాను? అని జానికమ్మ కుమిలిపోసొగింది* 
యింత లో అధికారివచ్చి “యిదిగో అమ్మాయ! నువ్వు మంచిదానివిలాగానే 

కనపడుతున్నా వు; పాపం యీ దుండగుల సాహచర్యం నీకు ఎలాకుదిరిందో 

గాని, ఆవును, చెడ్డ వాళ్ళ సహవాసంవల్ల మంచివాళ్ళ బుద్దులు కూడా మారి 

పోతవి, నేనొక మాట చెపుతా విను. యీ కేసులో యింకా ఎవరెవరు వున్నారో 

వాళ్ళ పేర్ల న్నీ చెప్పు కేనంతా వాళ్ళమీద మోపి నిన్ను వదిలిపెట్టివేస్తాం.” 

అని యెంతో నేర్చుగా ఎంతో లాలనగా చెప్పాడు, 

అప్పుడు జానికమ్మ కళ్ళనీళ్ళతో “నాకేమీ తెలియదు నాయనా, నేనొక 
'పేదరాలను. భ ర్హపోయి (బ్రతుకుతెరువుకోసం యిట్లా బయలుదేరాం నాయనా, 

నా కూతురు యెనిమిదేళ్ళపిల్ల సత్రంలో దిగుబడి పోయింది. నాకోసం అది 
యెంత అలమటించి పోతున్నదో ?” అని మొదలై న విషయాలన్నీ చెప్పుకుని 

వాపోయింది. 

అధికారి జానికమ్మ నిర్దోషి అని తెలుసుకుని వదిలి పెస్తునరికి వారం 

రోజులు పట్టింది. జానికమ్మ (బతుకు జీవుడా అని బయటపడ్డ ది. 

బిడ్డ యేమైపోయిందో, ఈ నాలుగు రోజులబిట్టి ఎక్కడ అన్నం 

తిన్నదో ఆనుకుంటూ సృతం చేరుకుంది. అక్కడ చూసేసరికి మొన్న తాను 
కూర్చున్న సత్రంముందు వసారాలో ఎవరూ లేరు. సత్రం అంతా చూసింఎ, 

శశి కనపడలేదు. “ఎక్కడికి వెళ్ళిందా ?” అని విచారపడుతూ సత్రంముందు 

వసారాలోకి వచ్చింది. ఆ వసారాలో ఒకగదికి అదివరకే తాళం వేయబడి 

వున్నది. రెండోగదిలో వున్నవాళ్ళను శశినిగురించి అడుగుదామంటే ఆ గదిలో 

ఎవరో కొత్తవాణ్ళున్నారు. అడిగితే మాకు తెలియదన్నారు. అప్పుడు 
సాయం (త్రం నాలుగు గంటలవుతుంది. అప్పటికి భికెటన నీమి త్తం వూళ్ళోకి 

వెళ్ళగా మిగిలిన భిక్షగాళ్ళను అడగ్గా మాకు తెలియదన్నారు. స|తం వెనుక 
గదుల్లో వున్న వాళ్ళను అడిగింది. వాళ్ళూ మేము చూడలేదన్నారు. తాను 

కనపడకపొయ్యేసరికి తన పిన్ని గారి యిళ్ళవైపు యేమన్నా వెళ్లిందేమో, 
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బహుళా తన పిన్నిగాని యాతనుండి తిరిగివస్తే పిల్ల అక్కడే వుండి 

పోయిందేమో అనుకుంటూ తన పిన్నిగారి యిళ్ల వెపు వెళ్లింది. వాళ్ళ ఇంటికి 

వేసిన తాళాలు వేసినక్తేువున్నవి. శశి మరి యెక్కడి కెళ్లినట్టుః ఆమె ఆందోళన 
పడజొచ్చింది. కనపడ్డవాళ్ళనల్లా అడుగుతూ వీధులన్నీ తిరగసాగింది. రాత్రి 
పదిగంటలేసేవరకు తిరిగింది. శశి జాడలేదు. తిరిగి సత్రంకువచ్చి ముందు 

వసారాలో కూలబబ్లది. ఆమెకు ఆంతా అయోమయంగా పున్నది. ఎవరయినా 

ఏ అఘాయిత్యమయినా చేశారనుకుంపే పిల్ల దగ్గర నగలేమీ లేవు. తను 

నాలుగురోజులు కనసడక పొయ్యేసరికి యింటికి వెళ్ళాననుకుని ఒకవేళ 
స్టేషనుకు వెళ్లి రైలెక్కి వుంటుందా ? అంతధైర్యం పిల్లదగ్గరలేదు. నాకోసం 
ఏడుస్తూ వీధులవెంట తిరుగుతుంటే ఎవరైనా సంగతులు అడిగి జాలిపడి 

దగ్గరకు తీశారేమో. తెల్లవారాక మిగిలిన బజార్లు భోగట్టా చెయ్యాలనుకుంది, 

అప్పుడు రాత్రి సన్నెండుగంటలవుతుంది. జానికమ్మకు కునుకుపట్టం ది? 

శశి కళ్లవాచేటట్లు ఏడుస్తూ వీధులవెంట తిరుగుతున్నది* కారు డై9వరు 

పైనించి హారను మోగించుకుంటూ వస్తున్నా శశి ఏడుస్తూ తప్పుకోలేదు. 
ఆ వీధినే వచ్చే పొయ్యే జనం “కారుకింద పిల్ల పడ్డది, కారుకింద పిల్లపడ్డద”ని 
హాహాకారాలుచేస్తూ చుట్టూమూగారు. జానికమ్మకు గుప్పున మెళుకువ వచ్చింది. 
“అరె: ఇదేమి పీడకలి అనుకుని రామనామస్మరణ చేసుకుంటూ మళ్ళా 

పడుకుంది. కానీ కంటిమీద కునుకుపట్టలేదు. 

కొంచెం చీకటి వుండగానే లేచి [గామంలోకి బయలుదేరి వెదకటం 
మొదలుపెట్టింది. చీకటిపడి వూరు మాటుమణిగేవరకూ ఆన్నం నీళ్ళు లేకుండా 
శశిని వెతుకుతూనే వున్నది. ఇక వీధుల్లో జనసంచారం తగ్గింది. గృహస్థులు 
తలుపులు బిగించుకుంటున్నారు. బజార్లలో షాపులకు తాళాలు వేసి యజమానులు 
ఇళ్ళకు వెళ్లిపోతున్నారు. శశి జాడలేదు. జానికమ్మకు నిన్నటినించీ తిండిలేదు. 
నిన్నటినుంచేమిటి; కుర్రవాడు పరారీ అయిన దగ్గరనుంచే సరిగా తిండిలేదు. 
కళ్ళు తిరుగుతున్నవి. ఇక తిరిగేటందుకు ఓపికకూడా లేదు, జానికమ్మ 
సత్రానికి వచ్చేసింది, సత)ం వసారాలో దీవంలేదు. వసారాలో అవతల ప్రక్క 
ఎవరో బాటసారులు పడుకున్నారు. ఆమె నసారాలో కూలబడది, ఆమె 
దుఃఖానికి మేరలేదు? ' 
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కు|రవాడు పరారీ అయినందునే చింత సడుతూవుం"కే మళ్ళా యిదేమిటి? 

భగవంతుడు తనమీద పగబూనాడు* తానిక యెవర్నిచూసుకుని |బతకాలి? భర్త 
పోయినా యెవరిమీదనయితే ఆశలన్నీ పెట్టుకుని జీవిస్తుందో వాణ్ళు తనకు 
దూరమైపొయ్యారు, తాను (బతికి యిక ఏమిబాముకోవాలి ? పిన్నని గంపెడాళ 
పెట్టుకునివ స్తే ఇటా జరగటం యేమిటి? తాను ఎవర్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకు 
రావాలని బయలు దేరిందో వాళ్ళే తనకు దూరమయ్యారు, దరి దులకు ఆపదలు 
జాస్తి, తన చేతులో డబ్బు లేకపోబుపేగా ఇన్ని కష్టాలకు గురికావటం: తన 
చేతిలో డబ్బుంటే ఇల్లు కదలవలసిన పనేమిటి ? ఇదంతా తన ప్రారబ్ధం, 

వున్న ఆస్థి పోయింది; తనను పోషించే భర్తా పొయ్యాడు, తనకు (ప్రాణ 
(పదమైన పిల్లలా యిట్లా అయ్యారు. విషంతిని చచ్చిపోదామన్నా చేతిలో 

కాసీలేదు. అంతా నిరోధారం, ఇక తాను (బతికేటందుకు ఆస్కారం ఏది? 

ఆమెకు జీవితంమీద విరక్తి పుట్టింది. లేచి న్మతం గేటుదగ్గరకు వచ్చి గేటు 
తీసుకుని బయటకువచ్చి నడవసాగింది, అప్పుడు రెండు రూములవుతుందిం 

అంతా నిర్మానుష్యం, ర లుకువెళ్ళే జట్కాబళ్ళ మోతమాత్రం వినిపిస్తున్నది. 

మబ్బుపట్టి సన్న తుప్పర పడుతున్నది. అప్పుడప్పుడు మెరుస్తూ మెరుపులతో 
పాటు వురుముతున్నది. అంతా కటిక చీకటిం రోడ్లమీద దీపాలుమా తం అక్క 

డక్కడ వెలుగుతున్నవి. ఆమె వూరుదాటి రోడ్డుకడ్డంగా డొంక నేపడి 

నడవసాగింది అన్నీపొలాలు, ఏవో పైర్లు వేసివున్ననవి. అంతా గాఢాంధకారం, 

కీచురాళ్ళధ్వని, తోటారవ్వల్లాగా మిణుగురు పురుగులు మెరుస్తున్నవి.దయ్యాలు 

కబుర్ణాడుకుంటున్న ట్టు ఆకాశంలో మేఘాలు గర్జిస్తున్న వి. పిట్టమెదలని 

ఆ నిశీధిని ఆమె ఒంటరిగా అట్లా వెళ్ళిపోతున్నది. మెరుపులు ఆమెకు దోన 
చూపుతున్నవి. ఆమె తలంచినట్టు భావిగాని, చెరువుగాని ఆమెకు తగల్లేదు. 
ఆది ఆమెకు కొత్త పదేశం కావడంవల్ల ఏది ఎక్కడ వుండేదీ తెలియదు. 

అట్లాగే నడిచిపోతున్నది. ఒక పొలం పక్క జలాశయంలా కనిపించగా 

అక్కడికి వెళ్ళి అందులో దిగింది అది వర్గపు పీరు. మోకాళ్ళుగూడా మునగ 

లేదు, ఆమె మళ్లా డొంకనేపడి నడవసాగింది. ఆమె అట్లా నడుస్తూవుండగా 

కాలుకు ఏదో చుట్టుకోగా కాలు విదిలించింది. అది అంతదూరాన తపక్కుమని 

పడటంవల్ల శబ్లాన్నిబట్లి పామని తేలింది. కరిస్తే ఎంతబాగుండేది? దానికి గూడా 
యి థ అబా 
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వెక్కిసమైపొయ్యాను గామాలు, అనుకుని అట్లాగేనడవసాగింది. ఆపు ద్వేగంలో 

"ఎంతదూరం నడిచిందో తనకే తెలియదు. పోనీ వురైనా 'వేసుకుందామం పే 

చెట్టయినా కనిపించదు, అని అమె అనుకుంటూ వుండగా తళుక్కున మెరుపు 

మెరిసింది. ఆ వెలుతురులో డొంకకు కొంతదూరంలో తాటాకుల పాక ఒకటి 

కనిపించింది, అక్కడికి ఏదో (గ్రామం సమీపంలోవున్నట్టు ఛాయలు ఫొడ 

కట్టినవి. ఎవరిదో గొడ్డపాక అయివుండవచ్చుననుకుని అందులోకివెళ్ళి సమిట 

చెంగుతో వురైె నా చేసుకుందామని తలచి ఆ పాకను సమీపించింది. (పపం 

చానికీ తనకూ యిక ఇవ్వాళతో రుణం తీరిపోతున్నది. ఎవరి పంచలోనో 

పడుకుని శశి నిదలో అమ్మా అమ్మా అని పలవరిస్తున్నది. రాధాకృష్ణ మాసిన 
బిట్టలతో చిక్కిపోయి ఎవరి అరుగుమీదనో కూర్చుని అమ్మా అమ్మా అని 
ఏడుస్తున్నాడు, ఇవన్నీ తోసివేసి గుండె రాయిచేసుకుని పాకలో అడుగు 

'పెట్టిందిం అతి విచి తం. అందులో సన్నదీపం వెలుగుతున్నది, దీపందగ్గర 

ముగ్గురు దృఢకాయులు కూర్చుని వున్నారు, వాళ్ల ముందు పెద్దసీసా, ఓగ్లాసూ 

వున్నవి, వాళ్ళకు (పక్కగా మెడకోసివేసిన కోడి పడివున్నది. ఆ దృశ్యాన్ని 

'చూసి ఆమె వణికిపోయింది, సాక్షొత్తు యమధర్మరాజు కనిపించినా సంతోషించి 

స్వాగతం యిచ్చివుం డేది, వాళ్ళను చూసేసరికి ఆమె భయకంపితురాలయి 

“పోయింది తిరిగి వెళ్ళి పోవటానికి వుద్యు కురాలవుతూండగా “అక్కడ నిలు. 

కదిలానంటే నీ మర్యాద దక్కదు” అని అవతలనించి గర్జన వినపడ్డది. ఆమె 
పులిబోనులో చిక్కిన మేకపిల్ల లా వణికిపోసాగింది. 

“భలే! ఇవ్వాల జలసొకు అక్క_ర కొస్తుండిలే” అని ఒక డనగా “నీ 

జలసా అట్లావుంచవోయ్్స్ మన గుట్టూ మట్టూ తెలుసుకోడానికి ఎవరైనా 

పంపేరేమో ముందు ఆరా తియ్యాలి” అన్నాడు మరిఒకడు. 

“ఏ సి, ఐం డి. గాడన్నా మన గుట్టు తెలుసుకోడానికి ఆడవేషం 
“వేసుకు రాలేదుగదా 1" అన్నాడు ఇంకొకడు. 

వాళ్ళల్లో ఇద్దరులేచి అక్కడ వెలుగుతున్న దీపంబుడ్డి తీసుకుని ఆమె 
దగ్గరకు వచ్చి “ఎవరునువ్వు? ఇక్కండికి ఎందుకొచ్చాన్ ౩” అని అడిగాడు 

ఆందులో ఒకడు, 
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“నేనొక దీనురాలను నాయనా” అని కంపిత కంఠంతో చెప్పుకున్న 
దామె, 

ర్య వేషాలన్నీ యిక్కడ పనికిరావు, నిన్ను ఎవరు సంపించారో నిజం 

చెప్పు ?” అన్నాడతడు, 

“నన్ను ఎవరూ పంపలేదు నాయనా” అని మొర పెట్టుకుందా మె, 

“నిజంచెప్పు. ఎవరూ సంపక పోతే ఈ అర్థరాత్రి వేళ ఇక్కడిక నీకేం 

పని?” అని గద్దించా డతడు, 

“నిజం చెప్పకపాయ్యావా ఇవ్వాల నీపని వున్నదే” అని పళ్ళుకొరికొడు 

మరి ఒకడు. 

ఆఖరుకు వీళ్ళ చేతుల్లో అవమానంపాలై చావమని భగనంతుడు తనకు 
రాశాడుకొటోలు అని ఖేదపడుతూ “నన్ను ఎవరూ పంపలేదు నాయనా, జీవితం 

మీద విర _క్రిపుట్టి దేనిలోనన్నాపడి కళ్లమూసుకుందామని యిట్లా బయలుదేరాను” 

అని చెప్పిందామె, 

ఆమాటకు మొదటివాడు తోకతొక్కిన తాచులా “ఇదంతా నాటకం, 

నిజాన్ని కప్పిపుచ్చాలం'టే ఎలాకుదురుతుంది? దేనిలోనన్నాపడి కళ్లుమూసుకునే 

దానివై తే ఈ పాకలోకి సీకేం పని?” అని మండిపడ్డా డతడు. 

“అబద్ధాలు చెప్పి తప్పించుకుపోవాలని చూస్తున్నావు, అదంతా ఇక్కడ 

సాగదు" అని బుసలుకొట్టాడు రెండోవాడు. 

“ఇక్కడికి లాక్కు. రాం|[డ్రా అస్నీ చెపుతుంది” అన్నాడు అవతల 

కూర్చున్న మూడోవాడు. 
ఇంతలో జై టనుంచి మరో దృఢకాయుడు వాళ్ళలోవాడేగావును లోనికి 

వచ్చి “ఏమిట్రా ఆడవాళ్ళనుగూడా రప్పిస్తున్నారు ఫో అని అడగ్గా. 

“మేమేమీ రప్పించలేదు. ఈమనిషే వచ్చింది, ఎవరుపంపారా ఏమిటో 

ఆని ఆరాతీస్తున్నాం” అన్నారు వాళ్ళు, 

* ఏిష్టికారణం వేకపోతే ఈ ఆర్షరా[తస్పుకు ఇక్క_డకు ఎందుకు 

వస్తుంది 2 ఎదో పన్నుగడ అయివృండాలి” అని అతడు మొదటిబాడి చేతిలో 
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వున్న దీపంబుడ్డి తీసుకుని “ఎవరునువ్వు? ఇక్కడి కెందుకొచ్చావ్ 1” అంటూ 

అమెను ఎగాదిగా చూసేసరికి అతనికేంతట్టిందోగాని, డగ్గుత్తికతో “అక్కయ్యా! 

ఇట్లా వచ్చావేమిటి 1” అన్నాడు 

అతజ్జీ భూషణంగా గుుర్హించేసరికి ఆమెకు పోయినప్రాణం లేచివచ్చిన 
ట్టయిందిం నరక [ప్రాయంగా వున్న ఆ వాతావరణం స్వర్గధామంగా తోచింది. 

ఆ స్పణ్లి చూసేసరికి ఆమెకు సంతోషం దుఃఖం ఒక్కసారిగా పెల్లుబికినవి. 

“భూషణం : ఎన్నాళ్ళకు కనిపించావురా నాయనా ! ఏమయ్యావో అని విచార 

పడుతున్నాను” అని తాను పిన్ని గారింటికని బయలుదేరితే పిన్ని యింటి వద్ద 

లేకపోవడం, ఇద్దరుపిల్ల లూ తప్పిపోయి తాను ఇక్కడ చిక్కుపడి గత్యంతరం 

లేక జీవితంమీద విర _క్తిపుట్టి ఇట్లా బయలుదేరడం అన్నీ చెప్పి వాపోయింది, 

అ మాటలకు భూషణం ఎంతో విచారపడి “కు (రవాడు వూహ వచ్చిన 

వాడు. ఎక్కడికి వెళతాడు? వాడే తిరిగివస్తాడు. పిల్లనుగురించి వెంటనే 

దండోరా వేయించు. ఎక్కడికి పోతుంది? నువ్వీ పిచ్చిఅభి పాయం మార్చుకుని 
పిల్లను తీసుకుని ఇంటికివెళ్ళు నేను కొద్దిరోజుల్లో తిరిగివస్తాను ఇంకా 
కొన్నాళ్ళు [పచ్చన్నంగా ఇట్లాగే గడపక తప్పదు” అన్నాడు. 

భూషణం ఆ గాఢాంధకారంలో అప్పుడామెను వెళ్ళనివ్వకుండా “నువ్వీ 

అఘాయిత్యానికి దిగవద్దని" మరీ మరీ చెప్పి ఆమెచేతికి కొంత పై కంయిచ్చి 

తెల్ల వారవస్తుందనగా ఆమెకు ఇద్దర్ని తోడిచ్చి అందాకౌ వదిలి పెట్టి రమ్మని 

చెప్పి పంపించాడు 

జానికమ్మ గ్రామంచేరుకునేటప్పటికి వుదయం సదిగంటలు కావచ్చింది 
రాతి ఆ వుద్వేగంలో చాలాదూరం నడవడంవల్ల తిరిగివచ్చేటప్పటికి 

యీవేశైంది. కీడులో మేలన్నట్టు తన పిల్లలు పరారీ అయినా పరారీ ఆయిన 

తమ్ముడు కనిపించాడు, ఇన్నాళ్ళబట్టి కనపడ్తక్ర పోవడంవల్ల సోలీసులు పట్టు 

కెళ్ళతారసీ తమ్ముడు ఏ అఘాత్యమైనా చేసుకున్నా డేమోననీ ఆమె చాలా 
విచారపడుతూ వృండేది. ఆతడు సజీవుడై వున్నందుకు ఆమెకు ఒకవిధమైన 
సంతృప్లి కలిగింది. తమ్ముడు యిచ్చిన సదిరూపాయల కాగితాలు అయిదు 
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పమిటి చెంగున భ| దపర్ను కున్నది. తన తమ్ముడు చెప్పినట్లు దండోరా 

చేయించి పిల్లను తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి కు(రవాడి విషయం ఆరా 

తియ్యవచ్చు అనుకుంటూ (గామం చేరుకుని బజారునే నడవసాగింది, 

ఇప్పుడు తాను పిల్ల గురించి దండోరా వేయించాలి. దండోరా వేసేవాడి 
యిల్లు ఎక్కడో అడిగి తెలుసుకోవాలి, అనుకుంటూ బజారు దులుపు తిరిగింది. 
ఆ బజారులో జనం గుంపుగా కూడివున్నారు. వెశ్ళేటందుకు సందులేదు. ఆ జనం 
ఏమిటా ఆని జానికమ్మ అడిగి తెలుసుకోగా ఏవరో బండికింద పడ్డారని తెలి 

సింది* ఆ పడ్డది తనబిడ్డ కాదుగద 1 ఆమె గుండెలు వేగంగా కొట్టుకో జొచ్చి 
నవి, ఎవరు నాయనా పడ్డది పిల్లలా, 'పెద్దవాళ్ళాంఅని యెవర్నడిగినా చెప్పరు, 

తాను వెళ్ళి చూదామా అంటే జనం వెళ్ళనివ్వటం లేదు, బండివాణ్ణి పట్టు 

కోండి, బండి పోసవ్వకండి అన్న అరుపులు వినపడుతున్నవి, ఆమె అట్లాగే 

ప్రాణాలు అరచేత పెట్టుకుని ఒకపక్క నిలుచుంది, కొసేపటికి జనం 

తగ్గారు. బండికింద పడ్డది ఎవరో ముసలివొడనీ ప్రాణాపాయం ఏమీలేదనీ 

తెలియడం వల్ల జానికమ్మ (దితుకు జీపుడా ఆని అక్కు డనించి బయలు 

దేరింది, 

అప్పుడు మధ్యాన్నం పన్నెండు దాటింది, జానికమ్మ దండోరా వేసేవాడి 

యిల్లు తెలుసుకుని వాడికో దండోరా వెయ్యమని చెప్పి వాడికి డబ్బులు యిన్వ 

డానికి పమిటిచెంగు చూసుకుంమే యేముందిః వట్టిచెంగు, పైకం కాస్తా ఎవరో 

విప్పుకున్నారు. తాను యింకేం దండోరా వేయిస్తుంది ? కాసినా కూసినా 
యాభై రూపాయిలు | ఆమెకు దుఃఖం ముంచుకు వచ్చింది. ఆమె తన దుర 

దృష్టాన్ని విందించుకుంటూ ఆక్క_డనించి కదిలి తిరిగిన బశారే తిరుగుతూ 
పిచ్చిడానిలా వీధులవెంట తిరుగుతున్నది. 

5 

వీలూరు పవద పేటలో ఓ మేడ వున్నది. చూడ్డానికి రెండంతస్టులే 

అయినా పింగా ణీరాళ్లు అమర్చబడి చాలా ఆకర్షకంగా త్ ఆ పీటలో 

కల్లా ఆదే అందమైన మేడని చెప్పవచ్చు. ఆ మేడ అక్షుణరావనే ఓ షావృ 

కారుది, ఒకహాటి ఉదయం పదిగంటలవేళ ఆ మేడ ముండు కొరు ఆగింది* 

6 
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కారులోనించి లక్ష్మణరావుగారు ఓ కురవాడితో దిగి లోనికి వెళ్ళాడు. లత్మణ 
రావుగారు యాఖై పైబడ్డ వయస్సు వాడైనా కు[రవాడిలా చలాకీగా నడవ 
గలడు. ఇంటి ఆవరణలో వున్న చెట్లకేసి చూసి “ఇవాళ్ళ వీటికి నీబ్ళృపొయ్య 

నట్టుందే అంటూ గడసమెన్షైక్కాడు; వెంటవున్న కు[రవాడు ఆయన్ని అనుస 

రిస్తున్నాడు. 

కచేరిహోల్లో అయనకోసం ఎవరో నలుగురు వేచివున్నారు. ఆయన 

అక్కడ నిలవకుండా ఎకాయెకి కు.రవాణ్ణి తీసుకుని లోనికి వెళ్లాడు, మధ్య 
హాల్లో ఆయిదారు కుర్చీలు వేయబడి వున్నవిం గోడన గాంధి, నెహూ మొద 
లై న దేశనాయకుల పెద్దనవైజు పటాలు పెట్టబడి వున్నవి. వాకిటి యెదురుగా 
గుమ్మంపైన లక్షణరావుగారి తం(డ్రిదికామాలు పెద్ద ఆయిలు పెయింటింగు 
చెట్టబడివున్నది. అక్కడవున్న కుర్చీల్లో ఒకదానిమీద రాజ్యలక్షమ్మగారు 

కూర్చుని కుట్టుపని చేసుకుంటూ వున్నది, ఆమె లోనికివచ్చిన భర్తను 
చూసి మందహానంతో “యింకా మీరు రాలేదేమిటా? అని యిప్పుడే అనుకుం 
టున్నాను. యాపరవా డెవరండీ?” అని అడిగింది. 

లక్మణరావుగారు ర్డీ కుర్చీలో కూర్చుని “యీ కు|రవాడా? లోకంలో 

ఏన్నిమోసాలు జరుగుతున్నవి ? మేము బెజవాడ సివారులోవున్న గుణదల 
నించి రాత్రి (పొద్దుపోయి మట్టిరోడ్లు మీదుగా అవతల మరిఒక(గామం 
వెబతూవుంపే ఏవరో యిద్దరు యీ కురవాలి నడిపించుకుని తీసు కెభ్లతు 
న్నారు. కుర్రవాడు మాకారుచూసి చేతులెత్తి గల్లింతుగా ఏడ్చాడు. కారు 
ఆపేసరికి ఆ దుండగులు రయూద్దరూ పొలాలమీదగా పిక్కబలం చూసారు 

ఆప్పుడు మేము కుగ్రవాజణ్ణీ కారెక్కించుకుని తీసుకొచ్చాం, కుర్రవాడి దగ్గర 
వస్తువులేమైనావుం పే తీసుకోటానికి పట్టుకొచ్చారనుకున్నాం, తీరా కరవాణ్ణి 
అడిగితే దగ్గర నగలేమీ లేవని చెప్పాడు, మరిఎందుకు యెత్తు కెళ్లుతున్నారో? 
నాకర్థం కాదేదు.” ఆని లక్కణరావుగారు ఆనగా; 

“ఎవరో పిల్లల్ని యెత్తుకెళ్లుకున్నారని మనవూళ్ళో గూడా గోలగా 
వుందండి, తూర్పుబిజార్లో ఎవర్నో యెత్తుకెళ్ణారట,” అని రాజ్యలక్కమ్మగారు 
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“తల్లీ, వీళ్లూ కలిసి చుట్టాలింటికి వెళ్ళతూ బెజవాడ స్మక్రంలో దిగా 

రట, ఇంకేం కు గ్రవాజ్లీ మోసపుచ్చి అక తనా న? అని చెప్పాడు 
లక్ష్కణరావుగారు. 

రొజ్యలక్కుమ్మగారికి కు(రవాణ్ణీ చూస్తే ఏంతో జాలి వేసింది. ఎ|[రటి 

శరీరచ్చాయ, విశాలమైన నుదురు, గురషడపు కళ్ళు, కోసేరులాంటి ముక్కు 
వికొసవంత మైన వర్చస్సు “పాపం మంచి కురవాడండి, వాళ్ళ కేం పొయ్యే 
కాలమా ?” అన్నది, 

వీళ్ళిట్లా మాట్లాడుకుంటూ వుండగా లోపలనుంచి ఓ స్వేతవస్రధారిణి 

గుమ్మం గుండా తొంగిచూచి గోడచాటున వుండి వాళ్ళనుకునే మాటలన్నీ 

ఆలకిస్తున్నది. భార్య అన్నమాటలకు “మ౦చికు[ రవాడే పాపం” అన్నాడు 

లక్మణరాపుగారుం 

“తీసు కెళ్లి యేంచేస్తారండి ? సెంచుకుంటారా ఖో అని అడిగింది 
రాజ్యలక్మమ్మగారుః 

“పెంచుకునే వాళ్ళయితే యిట్లా యెందుకు చేస్తారు.” అన్నాడు లక్ష్మణ 

రావుగారు, 

“ఇవ్వాళ మీరు కనపడబట్టి పాపం బిడ్డకు ఎంతగణ్ణం తప్పిందండి! యీ 

అబ్బాయికోసం తల్లి అక్కడ యెంత యిదవుతున్నదో పాపం” అని రాజ్య 

లక్కుమ్మగారు అంటూవుండగా, 

వారి కుమార్తె కళ్యాణి పదేళ్ళ నయన్సు వుంటుంది, ఒక చేతో పుస్త 
కొలు మరో చేత్తో గొడుకు పట్టుకుని స్కూలుకు వెళ్ళుతూ తల్లి దగ్గర నిలబడి 

యీ కొత్త కుురవాడు యెవరా ? అని చూచి వాళ్ళు అనుకునే మాటలు యదా 
లాపంగా కొన్ని ఆలకించి స్కూలుకు వెళ్ళిపోయింది. 

లత్మణరావుగారు కుగ్రవాడికేసి చూస్తూ లాలనగా “అబ్బాయీ నీ వేమీ 

బెంగపెట్టుకోబోకు. యిక్కడ నీకేమీ భయంలేదు. మీ అమ్మ బెజవాడలో 

వున్నదో బేక, నిన్ను వడుక్కుంటూో మీ చుట్టాలింటికి గాని వెళ్ళిందో తెలుసు 

కుని నిన్నక్కడ దిగపెడతాం,” అంటూ కచేరి హాల్లోకి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 
గుమ్మందగ్గరగా నిలబడి వున్న కు [రవాణ్ణి రాజ్యలక్కుమ్మగారు “ఇట్లా 

వచ్చి కుర్చీలో కూర్చో నాయనా" అనగా క రవాడు ఆమె దగ్గరగా వచ్చి కుర్చీ 

మీద కూర్చోడానికి సందేహిస్తూ కుర్చీని వట్టుకుని నిలబడ్డాడు 
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“ఫీ శ్పద్రేమిటి నాయనా ?” అని ఆదర పూర్వకంగా అడిగింది రాజ్య 

లక్ష్మమ్మగారు. 

“రాధాకృష్ణ” అని చెప్పాడు కుర్రవాడు. 

“మీఅన్నదమ్ము లెంతమంది ?” అని మళ్ళా అడిగింది రాజ్య 

లత్యమ్మగారు. 

“తాను ఒక్కడనేనని చెల్లెలు మాతం వున్న”దని చెప్పాడు. 

“మీ నాన్న యేంపని చేస్తాడు ?” అని తిరుగా (ప్రశ్నించింది రాజ్య 

లవ్మమ్మగారు. 

“నాన్నలేడు అమ్మ వున్నది” అని చెప్పాడు. 

“అయితే మీ కేమయినా భూవసతి వున్నదా నాయనా” అని అడిగింది 

రాజ్యలక్కమ్మగారు. 

“భూవసతి ఏమీ లేదు, జరుగుబాటు లేక అమ్మమ్మగారింటికి వెళ్ళు. 
తున్నాం అని చెప్పాడు కుర్రవాడు. 

వెళ్ల దీనస్థితి వినేసరికి రాజ్యలక్కుమ్మగారికి కుర్రవాడి మీదగల సాను 

భూతి (ప్రగాఢమైంది. క్యరవాడి జుట్టు రేగి ముఖం వొడిపోయి వున్నందున 

రాజ్యలక్కమ్మగారు “సుబ్బమ్మా” అని పని మనిషిని కేక వేసింది. “ ఏమిటమ్మ 

గారూ?” అంటూ సుబృమ్మవచ్చి నిలబడగా “ఈ అబ్బాయిని పెరట్లోకి 

తీసికెళ్లి స్నానం అదీ చేయించు.పాఫం యెస్ప్సుడు అన్నం తిన్నాడో?” అని 
చెప్పింది. 

రాధాకృష్ణ స్నానంచేసిరాగా రాజ్యలక్కమ్మగారు వెంటబెట్టుకుని వంట 
గదిలోకి తీసు కెళ్ళింది. వంటగదిలో యేదోవనిచేస్తున్న శ్వేతవ స్రధారిణి వీళ్ళను 
చూసి ముఖం ముడుచుకుంది. ఆమెసేరు నాగరత్నం. ఆమె లక్ష్మణరావుగారి 

చెల్లెలు. వయస్సు నలభై ఏచ్ళుంటవి. పిల్లాజల్లాలేరు. భర్త యెప్పుడో పోతే 
అప్పటినుంచి పుట్టిం టివద్దనే పడివుంటున్నది. ఆమెకు ఒకళ్ల కు పెట్టడమం"ే 
సరిపడదు. అందులో వదెనంపే అసలే గిట్టదు. వాళ్ళ భార్యా భర్తలు మధ్య 
యేలాటి పొరుపులూ లేకుండా యిద్దరూ ఒకమాటమీద వుండి తనమాట సాగ 
నిన్వరని యీర్ష్య, తాను వంటమనిషిమీద తగువులాడటంవల్ల మానుకోగా 
(పస్తుతం తానే వంటచేస్తున్నది, 
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రాజ్యలక్మమ్మగారు కు (రవాణ కూర్చోబెట్టి పప్పు, నెయ్యి, కూరలు గడ్డ 

పెరుగు వేసి తృప్పిగా భోజనం పెట్టింది, 

లక్ష్కణరావుగారు కచేరిహాల్లోనుంచి లోనికి వచ్చేసరికి పన్నెండు గంటలు 
దాటింది, ఆయనకు భోజనం చేసేటందుకయినా త్రీదబడి వుండదు. తెల్ల వారి 

లేస్తే తలమునిగే పనులు. వారికి మైకా రసాయనపు కరువులు మొదలయిన 
చాలా వ్యాపారాలు వున్నవి. కొన్ని వూళ్ళల్లో (బ్రాంచీలుగూడా వున్నవి. 

అయితే మంచి వితరణళాలి. ఆయన ధర్మంచెయ్యని సంస్పంటూలేదు, ఆ 
చుట్టుపట్ల ఆయనంటే మంచిపేరు. లక్మణరావుగారు లోనికి వస్తూ మధ్యహాల్లో 
కూర్చునివున్న రాగాకృష్ణను చూసి “అబ్బాయీ అన్నం పెట్టారా నీకు? 

అని అడగ్గా “పెట్టారు” అని చెప్పాడు, భర్హలోనికిరాగా రాజ్యలక్మమ్మగారు 

వంటగదిలో పీటవేసి వెండి కంచంలో భర్తకు భోజనం వడ్డించింది. ఆయన 

భోజనంచేస్తూ “మా నాగరత్నంఅంకే ఏమో అనుకున్నాను. వంట భేషుగ్గా 
చేసిందే! ఈ పులుసు యెంతయినా తాగవచ్చు” అన్నాడు, 

ఆ మాటకు రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు ఆవిడచేసిన వంట బాగుండక పోవడం 

వల్ల చలోక్తిగా అట్లా అన్నాడనుకుంది. కొంచం అవతల పొయ్యిమీద వెన్న 

కరడబెడుతున్న నాగరత్నం ఆమాటవిని తనవల్ల వంటమనిషి మానుకున్న 

దని అసంతృప్పి లేకుండా తానుచేసిన వంట బాగావున్నదని మెచ్చుకున్నందుకు 

ఆమె పొంగిపోయింది. 

అసలు సంగలేమిటంపే వదినా మరదళ్ళ మధ్య యే కాస్త మాట 

వచ్చినా, నాగరత్నం భోజనం చెయ్యకుండా అలిగి పడుకుని “సాగించుకునే 
వాళ్ళు సాగించుకుంటారు, యీ యింట్లో నాదేముంది? దేవుడిట్లా రాయబట్టి 

అందరికి అలక నె పొయ్యాను అని యేడుస్తూ నానాహంగామా చేస్తుంది. 

అందుకని లక్కణరావుగారు చెల్లెల్ని యేమంటే ఎక్కడ యేడ్చి పోతుందో 
నని నీయంత మంచిది లేదన్నట్టుగా ఆమెను బుజ్జగిస్తూ వుంటాడు, 

లక్ష్మణరావుగారు భోజనంచేసి బయటకు వచ్చే సరికి ఎవరో కొందరు'' 

హోర్మణి, మృదంగం సితారు వాయిస్తూ భజన చేసుకుంటూ వచ్చి “మేం కాలి 

నడకన అన్ని యాత్రలు చేస్తున్నాం” అని యాచించగా వాళ్ళ కేదోయిచ్చి 
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వంపి లక్మణరావుగారు విశ్రాంతి తీసుకోడానికి మెస్టెక్కి డాబాపైకి వెళ్ళి 

పొయ్యారు, 

ఆయన డాబా మీదనించి కిందకి దిగేసరికి మూడు కౌవచ్చింది. కొళ్ళు 
ముఖం కడుక్కుని కచేరి హాల్లోకి వెళ్ళేసరికి యెవరో యిద్దరు; హేటు 

సూటుతో వున్న ఒకాయనా సామాన్య దుస్తులకో వున్న ఒకాయనా కూర్చుని 

వున్నారు, లక్ష్మణరావుగారు వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడి లోనికివెళ్ళి బట్టలు 
వేనుకుని ముగ్గురూ కలిసి కారులో వెళ్ళిపొయ్యారు. 

కాసేపటికి కచేరీహోల్లో వున్న వారి గుమాస్తా మధ్య హోల్లో వున్న 
రాధాకృష్ణ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు బెజవాడలో యే సత్రంలో దిగిందీ వాళ్ళ 

అమ్మమ్మగారి అడ్రస్సు అడిగి వినరంగా [వాసుకుని వెళ్ళాడు. 

నాలుగు గంటలయ్యేనరిక్ స్కూలునించి కళ్యాణి యిద్దరు జతకత్మైలను 
వెంట వేసుకుని వచ్చింది, వారికి నంతానమల్లా యిద్దరు ఆడపిల్లలు, పెద్ద 

అమ్మాయికి వివాహమై కాపరానికి వెళ్లిపోయింది, రెండో అమ్మాయి కళ్యాణ 
స్కూలునించి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలూ గంతులుపెడుతూ ఆ ఆవరణలో 

వున్న చెట్లపూలు కోసుకుంటూ వుండగా రాజ్యలక్మమ్మగారు “కొమ్మలు 
విరవకుండా కోసు కోండమ్మా” అని చెప్పింది, నాగరత్నం చూచి “ఇవ్వాళ 
చెట్లను ధ్వంసం చేసివెయ్యర్లూ, పైగా వాళ్ళనొకటి వెంటబెట్టుకుని వచ్చింది.” 
అని గొణుక్కున్నది, వాళ్ళట్లా పూలు కోసుకుంటూ వుండగా రాధాకృష్ణ 
దూరంగా డాబా మెట్లపైన నిలబడి చూస్తున్నాడు, పూలు కోసుకుని జతగత్తె 
లిద్దరూ వెళ్లిపోగా కళ్యాణి పూలు పట్టుకుని లోపలకి వచ్చింది, రాజ్యలక్కుమ్మ 
గారు కుమార్తె తలదువ్వి పూలుషెట్టగా కళ్యాణ్ పృస్తకాలు పట్టుకొని డాబా 
ఎసకీ వెళ్లి పోయింది. 

(పొద్దుకూకిండి, మేడలో లైట్లన్నీ వెలిగేసరికి ఒక వింతళోభ గలి 
గింది, ఎవిమిదింటికల్లా పనిమనిషి మధ్య హాల్లో మంచాలు వేసి పక్కలు పరి 
చింది, రాజ్మలక్కమ్మగారు రాధాకృష్ణకు అన్నం పెట్టగా తీనివచ్చి మధ్యహాల్లో 
కుర్చీలో కూర్చున్నాడు, “ఇక పడుకో నాయనా" అని చెప్పింది రాజ్య 
లత్మన్ముగారు. ఆ హాల్లో కొన్ని మంచాలు వేసివున్నవి, తాను పడుకోడానికి 
ఛాపయినా యివ్వలేదు, ఎక్కడ పడుకోడం అని ఆలోచిస్తున్నాడు రాధాకృష్ణ, 
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“సంచేపహొస్తాపం నాయనా? వెళ్ళి మంచంమీద పడుకో” అని చెప్పి 
లోనికి వెళ్ళింది రాజ్యలక్ముమ్మగారు. ఆ మాటకు అబ్బురపాటు కలిగింది 

రాధాకృష్ణకు. ఆ నుంచాలమీద మెత్తటి దిళ్ల వేసి మంచందిగేటట్టు తెల్లటి 
మల్లెపువ్వులాంటి పక్కలు పరచివున్నవి. తానటువంటి మంచంమీద జన్మేపి 
పడుకుని ఎరగడు. పడుకోటానికి విడియం వేసిండతనికి, కాసేపటికి రాజ్య 

లక్ష్మమ్మగారు లోపలనించి వచ్చిచూస్తే రాధాకృష్ణ ఆట్లాగే కుర్చీలో కూర్చుని 

వున్నాడు, “పడుకోపొయ్యావా నాయనా? ప్రొద్దుపోతున్నది. ఇంటివద్ద పెంద 

లాడే పడుకునేవాడివేమో?" అన్నది. 

అక్కడ నాలుగు మంచాలు వేసివున్నవి. తాను యేమంచంమీద సడు 

కోవాలి అన్న సందేహం కలిగింది రాధాకృష్ణకు. ఆమెగారు ఆప్యాయంగా 

పడుకోమని యిన్నిసార్లు ఆంటూవుంచే అట్లా తాను యెందాకని కూర్చోడం! 

రాధాకృష్ణ చొరవచేసి అన్నిటికంటే చిన్న మంచంచూసి పడుకున్నాడు. 

లక్ష్మణరావుగారు యింటికి వచ్చేసరికి రాత్రి పది దాటింది, అప్పటికి 

రాధాకృష్ణ నిద్రపోతున్నాడు, 

ఆ మర్నాడు గడిచిపోయింది, ఆ మూడవరోజు ఉదయం లక్ష్మణరావు 

గారు కచేరీహాల్లో కూర్చుని వచ్చిన టపా చూచుకుని అందులో రెండు వృత్త 
రాలు పట్టుకుని మధ్య హాల్లోకి వచ్చాడు, రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు ఓ కుర్చీలో 

కూర్చుని కుట్టుపని చేసుకుంటున్నది. కళ్యాణి తల్లి సరసన కుర్చీలో కూర్చుని 
యేదో (వ్రాసుకుంటున్నది, రాధాకృష్ణ అవతల కుర్చీలో కూర్చుని అక్కడ 

వున్న ఏదో వారపత్రిక తిరగ వేస్తున్నాడు. లక్మణరావుగారు భార్యతో “మన 
ఖాతాదార్లకు [వాస్తే జవాబు వచ్చింది, వీళ్ళ తల్లి బెజవాడలో కనిపించలేదట. 
జగన్నాధపురంలో వీళ్ళనాయనమ్మ గారింటికి తాళం వేసి వున్నదట, అక్కడా 

కనుపించలేదని” చెప్పగా; 

రాజ్యలక్మమ్మగారు విన్నది. “కుర్రవాడు బుద్ధిమంతుడుగా ఉన్నాడు, 

ఈ మూడు రోజులబిట్టి భోజనం చేసి మధ్య హాల్లో ఏం కూర్చుంటున్నాడో 

అంతే, బయట కాలు పెట్టలేదు,” రాధాకృష్ణను వుద్దేశించి “మీ అమ్మ కనవడ 

లేదని బెంగపెట్టుకోటోకు నాయనా! మీ ఆమ్మ కనపడే వరకూ యిక్కడే. 

వుందువుగాని,” అన్నది. 
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లక్కణరావుగారు “మీ యిల్లు కంటె మా యిల్లు బాగానే వుంటుందిలే 

అబ్బాయి. ఇక్కడే వుండిపో నీకేమీవచ్చిన ఇబ్బందిలేదు. అంతకై తే ఇక్కడి 

బడికి వెళ్ళుదువుగాని” అని కచేరి హోలి లోకి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

ఈ మూడు రోజులబట్టి ఆ దంపతులు చూపుతున్న ఆదరణకు రాథా 

కృష్ణకు తన తల్లిమీద ఢ్యాసపోలేదు. సామాన్యమైన యే చిన్నయింట్లోనో 

వండే తాను యీ దివ్యభననంలో విద్యుద్దీపాల మధ్య తిరుగుతూ పుంపే 

అతని కేదో న్వర్గంలో విహరిస్తున్నట్టుగా వున్నది. వారు అన్నమాటలకు ఆ 

లేత హృదయం పొంగిపోయింది. 

ఆ సాయం[తం రాజ్యలక్మమ్మగారు దర్తీని పిలిపించి రాధాకృష్ణ వంటి 

మీద బట్టలు మాసిపోవడం వల్ల ఇంట్లోవున్న గుడ్డ చింపించి చొక్కాలు, 
లాగులు పట్టం చి౦దిం 

తర్వాత నాలుగు రోజులకు ఉదయం టపా అదీ చూచుకుని లక్ష్మణ 
రావుగారు కారులో బయటికి వెళ్లి పొయ్యారు. ఆయన వెళ్లిన కాసేపటికి రాజ్య 
లక్ష్మమ్మగారు, కళ్యాణీ బంధువుల యింట్లో ఏదోపనై తే "పేరంటానికి వెళ్ళి 

పొయ్యారు, ఇంటికి వచ్చేసరికి పది గంటలు దాటింది, వచ్చి ఆభరణాలు సర్ది 

బట్టలునూర్నుకుని చూస్తే రాధాకృష్ణ కనిపించలేదు. అదివరకు మధ్య హాల్లోనే 

కూర్చునే వాడల్లా యిప్పుడిప్పుడు కచేరి హాల్లోకి డాబాపెకి వెళ్లుతున్నాడు. కింద 
చూస్తే కనసడక పోవడం వల్ల డాబా యేమన్నా యెక్కాడేమో; నని డాబా 

టికీ వెళ్లి చూసింది. అక్కడాలేడు, బజారు కేనున్నా వెళ్లాడేమో అనుకుని 

కాసేపు చూసింది, రాలేదు. అప్పుడు వంటగదిలో పనిచేస్తున్న. నాగరత్నాన్ని 
“రాధాకృష్ణ ఎక్కడికి వెళ్ళాడని ” అడిగింది. అందుకు ఆమె “ఎక్కడికి 

వెళ్ళాడో ? నాకేం తెలుసు? దారిన పొయ్యేవాళ్ళను యింట్లో తెచ్చిపెట్టుకుం టే 

పీముంది ? వాళ్ళ బుద్దులు నిలకడగా వుంటయ్యా | వెళ్ళేవాడు * * స్టూరికినే 

వెళ్ళకుండా ఏమన్నా 'మెత్తకెల్ళాడేమో ? ముందు చూడు” అని దీర్హాలు 

తీసింది. 

తన ఆడపడుచు ధోరణి రొజ్యలక్ష్మమ్మగారికి తెలియనిది కాదు. కుర 
.వాడు అటువంటివాడు కౌదు, ఇవన్నీ గిట్టని మాటలు, తాను అవునన్నది కాద 
నటం, కాదన్నది అవుననటం ఆమెకు పరిపాటి, అందులో కొ త్తేమన్నడి 
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అనుకుని ;బదులు మాట్లాడకుండా యివతలకు వచ్చి పని మనిషిని అడిగింది. 

“నేను దొడ్లో సీల్లుచేదతా వున్నానండి నేను చూడలేద”ని చెప్పింది పనిమనిషి, 
రాజ్యలక్షమ్మగారు కచేరీహాల్లో వున్న గుమాస్తాను పిలిచి “రాధాకృష్ణ 

ఎక్కడికి వెళ్ళాడ”ని అడగ్గా “నేను అతణ్ణి పొద్దున చూశాను, మళ్ళా చూడ 
లేదని చెప్పాడు. 

“భోజనం వేళ గూడా అయింది ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ? అట్లా బజారుకు 

వెళ్ళి వెదికిరా నాయనా” అని చెప్పి గుమాసొన పంపింది, 

సెకిలుమీద వెళ్ళిన గుమాస్తా కాసేపటికి రాధాకృష్ణను వెంటబెట్టుకుని 

తీనుకుని వచ్చి రాజ్యలక్కమ్మ గారితో “రోడ్డునే వెళ్లిపోతున్నాడండి, మీరు 

పిలుచుకు రమ్మన్నారని చెప్పి తీసుకొచ్చాను” అన్నాడు. 
రాధాకృష్ణ తలవంచుకుని నిలబడ్డాడు, ఆతని ముఖంలో విషాద రేఖలు 

పొడకడుతున్నవి. బుగ్గలమీద కారిన కన్నీళ్ళ చారలు కనుపిస్తున్నవి. రాజ్య 

లక్మమ్మగారు అతని వాలకం చూచి “ఎక్కడికి వెళ్లతున్నావు నాయనా? 

నిన్ను ఎవరేమన్నారు ?”అని అడిగింది. రాధాకృష్ణ పలకలేదు “చెస్సు నాయనా 
నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు ? ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా ? చెప్పు కనుక్కుం 

టానుం” అన్నది, 

రాధాకృష్ణ “నాగరత్నంగారు వెళ్ళిపొమ్మన్నారు” అని జంకుతూ 

చెప్పాడు. 

ఇంతలో కొారుహారన్ (మౌొగింది, లక్ష్మణరావుగారు లోనికి వచ్చి 

సంగతి అడిగి తెలుసుకొని చెల్లెల్ని పిలిచి “ఎందుకు. నువ్వీ అబ్బాయిని వెళ్ళి 
పొమ్మన్నావట ఇ?” అని అడిగాడు, 

“అయ్యో! నేనెందుకు పొమ్మన్నాను? నామాట సాగుతుందిగనక 

పొమ్మంటానా ? ఆ కు[రవాణ్ణీచూ స్తే నాకు జాలివేసి “అక్కడ మీఆమ్మ పాపం 

సీకోనం ఎంత అటమటించి పోతున్నదో, నాయనా! కనుక్కున్న వాళ్లకు 

తెలుస్తుంది ఆబాధం వట్టివాళ్ళకేం తెలుస్తుంది.” ఆని అంపే ఆ క రవాడు ఎట్లా 

అర్హంచేసుకున్నాడో మరి। సాగేవాళ్ళ సాగించుకుంటారుగానీ విమ్మనడానికి 

నెనెవర్ని ౪” ఇది ఇట్లా అది ఆట్లాఅని యేకరువు పెడుతూ నాగరత్నం లోనికి 
వెళిపోయింది 
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ఆప్పుడు లక్ష్మణజరావుగారు చెల్లెల్ని ఏమన్నా అంచే ఆలిగి పడుకుం 

టుందని రాధాకృష్ణతో “దానిమాట పట్టించుకోటోకు అబ్బాయి" అని చెప్పాడు, 

“మేము వుండగా ఒకళ్ళతో నీకేంపని? యెవరిమాటా పట్టించుకో బోకు” 

అని చెప్పి రాజ్యలక్కమ్మగారు రాధాకృష్ణను లోనికి తీసుకువెళ్ళి భోజనం 
పెట్టింది, 

ఎ 

భ్రానికమ్మ డబ్బు పోగొట్టుకుని శశికోసం పిచ్చిదానిలా తిరుగుతూ 
దేవాలయం వీధినే నడుస్తోంది. వీధినిఆనుకుని ఆ చినరనుంచి యీ చివరవరకూ 
ఆలయపు ఎత్తయిన (పాకౌరపు గోడమధ్య గోప్పరంతో రూడుకున్న ముఖ 

ద్వారం వున్నది, శానికమ్మ ఆలయంముందుగా నడిచి పోతున్నది. అప్పుడు 

సాయం(త్రం అయిదుగంటలు దాటుతుంది. ఆవాళ మబ్బులు యేమీలేకుండా 
ఆకాశం నిర్మలంగా వున్నది, ఆలేత ఎండలో ఆలయపు గోపురశిఖరాలు మిల 
మిల మెరిసిపోతున్నవి, ఆరోజు (శ్రావణ శుక్రవారం కావటవల్ల చాలామంది 
స్రీలు కర్పూరం "టెంకాయ పట్టుకుని అమ్మవారిని దర్శించటానికి కో వెళ్లోకి 
వెబ్ళ్గళున్నారు. వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళుతూవుంపే అమ్మనారిని దర్శిం చుకుని తిరిగి 
ఇళ్ళకు వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. కోవెల ముందుగా వెళ్ళిపోతున్న 
జానికమ్మకు, “జానికమ్మాః” ఆన్న పిలుపు వినబడగా తలయెతి అటువేపు 

చూసింది. చిన్ననాటి స్నేహితురాలు కనకదుర్గ హోరతి పశ్లెంచేతితో పృచ్చుకుని 
కోవెల్ల్నించి తనవైపు వస్తున్నది. జానికమ్మకు పోయిన ప్రాణం లేచినచ్చిన 
ట్లయింది, కనకదుర్గ జానికమ్మమ సమీపించి “అయ్యో ! అట్లాఅయిపొయ్యా 
'వేమిట్ ! యీవూరు యెప్పుడోచ్చావు ౪ అని అడిగింది, 

స్నేహితురాలిని చూసేసరికి జొనికమ్మకు సంతోషం దుఃఖం ఒక్క 
పారిగా పొంగుకొచ్చినవి, తన పిన్ని గారింటికనివ స్తే ఆమె లేకపోవడం, తిరిగి 
యింటికి వెళదామనుకుంటూవుం'పే పిల్ల కసనడకపోవడం దారిలో రాధాకృష్ణ 
పరారీ కౌవడం మొదలై న సంగతులు టూకీగా చెప్పగా విని కనకదుర్గ యెంతో 
విచారపడి; 
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“నేను ఆ మధ్య కొరిటిపాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆమ్మ చెప్పగా నీ పరిస్థితులు 

వీని ఎంతో నొచ్చుకున్నానుః మాకు యీ మధ్యనే ఇక్కడకు బదిలీ అయింది. 

మాయింటికి వెళదాం రన్ము”ని జానికమ్మను వెంటబెట్టుకుని తీసు కెళ్ళింది. 

ఇంటివద్ద కనకదుర్గ భర్త కేశవరావు వసారాలో కూర్చుని యేదో 

ఆఫీసు కాగితాలు చూచుకుంటున్నాడు, భార్య వెంటబెట్టుకువెళ్లిన జానికమ్మను 
ఆతడు చప్పున గుర్తుపట్లలేక పొయ్యాడు. కేశవరావు జానికమ్మను ఎరుగు 

న్నాడు, కొరిటిపాడులో తన అత్తగారింట్లో తన భార్యా, ఆమె యెప్పుడూ 
కలిసి మెలిసి వుండేవాళ్ళు, జానికమ్మతో అతడు యథాలాపంగా కొన్నిసార్లు 
మాట్లాడాడు. కొని ఆపే పరిచయం లేదు. భార్య జొనికమ్మఅని చెప్పగా అప్పుడు 

పోల్చుకుని “ఎప్పుడొచ్చావమ్మా ?” అని జానికమ్మను పరామర్శ చేశాడు. 

ఆమె ముఖంలోని విషాదరేఖలుచూసి యెందుకీమె యిట్లావున్నదని అను 
కుంటూవుండగా భార్య ఆమెను గురించి ఆంతాచెప్పింది. అతడు ఎంతో 
జాలిపడి “నీ బిడ్డకువచ్చిన పరవా యేమీలేదు. దగ్గర వస్తువులేమీ లేవుగనక 

మనం భయపడవలసిన ఆవసరం యేమీలేదు, నేను మా జనాన్నిపంపి వెదికి 
స్తాను, నువ్వేమీ విచారపడవద్దమ్మా.” అని జానికన్ముకు ధైర్యం చెప్పాడు. 

(పొద్దుకూకింది. చీకట్లు ఆలముకొంటున్నవి. కనకదుర్గ లాంతరు 

వెలిగించి భర్త దగ్గర “పెట్టింది, వెలుతురును చూడగానే ఇంట్లో దాగున్న 
చీకటి పోలీసును చూసిన దొంగలా వరుగు పెట్టింది “ఎప్పుడు భోంచేశావో ? 
పాపం సీరసంగా నూట్లాడుతున్నావు” అంటూ కనకదుర్గ జానికమ్మకు ఆదరా 

బాదరా స్నానానికి నీళ్ళ తోడింది. స్నానంకాగా జానికమ్మను భోజనానికి లేవ 
మంది. ఆమె “నేనిప్పుడు భోజనంచెయ్యన”ని చెప్పగా కనకదుర్గ “అట్లా 

వల్లకాదు, నువ్వు భోజనంచేసితీరాలి. నువ్వు భోంచేస్తేనే యివ్వాళ నేనుభోంచే 

స్తానని” పట్టుపట్టిందిం శకేశవరావుగూడా ఎంతో దూరం చెప్పినమీదట జానికమ్మ 

భోజనానికి లేచింది, 

ఆమర్నాడు ఉదయాన కనకదుర్గ యింటిపనుల్లో నిమగ్నయై వృన్నదిః 

కేశవరావు యేదో వనిమీద వెళ్లాడు. జానికమ్మ దిగులుగా నపారాలో కూర్చు 

న్నది, ఆమె కళ్ళు తెరిచినా మూసినా పిల్లలిద్దరూ కళ్ళల్లో మెదులుకున్నారు, 
ఎస్సుడూ ఆమెకు అదేచింత, కురవాడు బడినించి నచ్చినట్టూ, తాను వాడికి 
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ఆన్నం పెట్టినట్టూ,. శనీ వాడూ దేనికో తగువులాడుతుంచే తాను సర్షినట్టు ఈ 

దృశ్యాలన్నీ ఆమె కళ్ళకు కట్టినట్లు కనపడ సొగినవి, 

కనకదుర్గ కూతురు హేమకు యేడేబృంటవి. జానికమ్మ దగ్గరకువచ్చి 
కూర్చున్న ది. ఆ అమ్మాయి వినేవాళ్ళుగనక వుంటే మాటలు ముత్యాల్లా గుమ్మ 

రిస్తుండి, “మానాన్న నాకు పట్టుపరికి ణీ కుట్టించాడు. ఎంత బాగుందను 
కున్నావు? అమ్మ పెస్టైలో పెట్టి తాళంవేశింది. ఆనిక్కి చూపిస్తాలే. నాన్న 
నిన్న ఆఫీసుకు వెళుతూ అమ్మచేతికి పావలాయిచ్చి చామంతిపూలుకొని నాకు 
జడ వెయ్యమని చెప్పి వెళ్ళితే అమ్మ నాము జడ వెయ్యలా, సీకు జడ వెయ్యడం 
చబాతనవుతుందా ?ొ అని అడిగింది, 

“ఆ అన్నది జానికమ్మ. 
“ఆనిక్కి పూలుకొనుక్కుంటాగానీ జడవేస్తానా 2?" ఆని అడిగింది 
“వేస్తాలేగానీ నేను ధి వున్నానా?ః హేమా”అని అడిగింది జానికమ్మ, 

శశికంకే హేమ ఒకఏడాది చిన్నది. శశి ఏడాది పిల్లయి వుండగా తాను 
పుట్టింటికి వెళ్ళితే అప్పుడు కనకదుర్గ హేమను (ప్రసవించింది, ఆమాటకు 
"హిమ పతులు ఆడిస్తూ; 

“ఏందుకు జ్ఞప్పిలేవు? మా తాతగారింటికి నువ్వు అమ్మకోనం పచ్చేదావివి, 
అవతల సీతగారియిల్లుకదు మీడి? నువ్వు నాకోసారి మామిడిసండు యివ్వ 
లేదన్మూ” అంది. 

“ఎప్పటి సంగతో నీకింకా గుర్తన్నదా చిట్టితల్లీ .” 
“మొన్న మేం అదేదో వూరెళ్లి తే నాన్న'చాల పళ్లుకొన్నాడు, గుళ్ళోకి 

వెళ్ళి అమ్మ స్వామికి 'పెంకాయకొట్టి హారతి యిచ్చింది. అక్కడ పెద్ద రధం 
పుందిః పెద్ద కోనేరుకూడా వుంది. కోనేరు నువ్వెస్పుడన్నా చూళావా 1 ఆని 
అడిగింది, 

“చూడలేదు,” 
“ఐతే యీ దఫా వెళ్ళినప్పుడు నిన్నుగూడా తీనుశకెళశాంలే,” 
ఇంతలో లోవలనించి కనకదుర్గవచ్చి “కోడలు ఏదో జవాబు చెప్ప 

తున్నదే“ అంటూ జానికమ్మ దగ్గర కూర్చున్నది. “ఈమె జడవేస్తుందట 
అనిక్కి. పూలు కొనవశే అమ్మా“ అన్నది హేను, 
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“ఈమె యేమిటి? అత్తయ్య ఆను” అని గదుముకున్నది కనకదుర్గ. 

ఆమ కొడుకు సూర్యం నాలుగేళ్ళవాడు, తల్లివడిలో వచ్చి కూర్చున్నాడు. 

“*నిండునెలలు, అట్లా మీదపడ వేసుకో బోకు దుర్గా” అన్నది జానికమ్మం జాని 

కమ్మకు ఆమెను దుర్గ అనే పిలిచే అలవాటు. “చూశావు అత్తయ్యా? మా 

సూర్యానికి ఎంతయినా హారంచాలదగు. గుడ్డేసుకుని ఎట్లా చూస్తూన్నాడో 

చూడు ? మా నాన్న మిఠాయి తీసుకొస్తే సినిమాలో ఘటోత్కజుడులాగ నాకు 
లేకుండా అంతా వాడే మింగేసాడు” అన్నది హేమ, 

జానికమ్మకు గూడా నవ్వువచ్చింది. “బాగా సినిమాలు చూస్తున్నావా ? 

హేమ” అన్నది, 

“సినిమాల కేం తక్కువ? వీధిలో డప్పులు మోగికేచాలు, పేపరు పట్టు 

కొచ్చి సినిమా కెళ్ళదామని గోల పెడుతుంది” అంది కనకదుర్గ 

ఇంతలో |పక్కుయింటి కోటినాగమ్మగారు వచ్చింది. ఆమె భక్తురాలు. 
వయస్సు యాభఖై ఏచ్ళంటవి. కాశీ, రామేశ్వరం, కంచి, కాళహస్తి మొదలై న 

క్షేత్రాలు యెన్నో సార్లు చుట్టివచ్చింది. యెన్సుడూ పూజలు, పునస్కారాలు 

చేస్తూంది. ఆమె కూర్చుని ఆక్కడ వున్న జానికమ్మను చూసి “ఈమె ఎవరొని 

అడగ్గా కనకదుర్గ “నా స్నేహితురాలు-పలాన వూరోని చెప్పింది. కోటి 

నాగమ్మగారు జానికమ్మ వచ్చిన కారణం మొదలైనవి అడిగి తెలుసుకుని; 

“మనం కష్టాలు వచ్చినప్పుడే వాటిని ధైర్యంగా యెదుర్కోవాల్సి 

అమ్మాయి. సుఖం వచ్చినప్పుడు సంతోషించి కష్టంవచ్చినప్పుడు దుఃఖ పడ 

రాదు. |పతివాళ్ళకు సుఖపడాలనే వుంటుంది గాని అది మనచే తుల్లో లేదుః 

కర్మ చెయ్యడం వరకే మానవులు స్వతం(తులు. దాని ఫలితానికి మాతం 

కాదు. అందుకనే గీతలో శ్రీ కృష్ణుడు ఫలితం తనమీద వదిలేసి నిష్కామ 

కర్మ చెయ్యమని బోధించాడు....”అని చెప్పింది కోటినాగమ్మగారుః 

జానికమ్మగూడా రామాయణం భారతం మొదలైన (గంధాలు వల్లించి 

కొంత విజ్ఞానాన్ని ' సంపాయించుకున్నది గనక కోటినాగమ్మగారు చెప్పిన 

మాటలు విని ఆమె జ్ఞానిగా గుర్తించి ఆమెకు నమస్కారం చేసింది. 

తర్వాత కోటినాగమ్మగారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి కొంత 

సీపు ముచ్చటించింది, 
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ఆరోజు ర్య్రి ఎనిమిది గంటలకల్లా కోటినాగమ్మగారు “సీ భోజనం 

అయిందా కనకదుర్గాః" అంటూ రాగా“ అయింది, కూర్చో పిన్నీ" అన్నది కనక 

దుర్గ. కోవెల్లో పురాణం చెపుతూ వుండగా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి (పతిరోజు వెళ్ళు 

తున్నారు. వసారాలో హేమను దగ్గర పెట్టుకుని కూర్చున్న జానికమ్మను 

“నువ్వుగూడా వస్తొవా ? అమ్మాయి” అని కోటినా గమ్మగా రు అడిగింది. ఆ 

చెప్పే పురాణం రామాయణం అని తెలుసుకుని తనకు రామాయణం అంటే 

ఎంతోభక్తి అనటం వల్ల వాళ్ళతోపాటు జానికమ్మ గూడా బయలుదేరి 

వెళ్ళింది. 

ఆలయ ముందుహోల్లో విద్యుద్దీపాలు వెలుగుతున్నవి. ఆక్కడ (ప్రతి 
రాతి స్తంభానికీ శిల్పొలు చెక్కబడి వున్న వి. హాల్లో గర్భగుడి ముఖద్వారం 

ఎదురుగా పెద్ద నందివాహనం తన యజమాని సృష్టించిన జీవులకు ఆహారం 

సమకూర్చడానికి నేలంతా దున్ని దున్ని అప్పుడేవచ్చి పడుకున్నట్టుగా జీవ 
కళతో ఉట్టిపడుతున్నది. అప్పుడే జనం ఒక్కొక్క రే చేరుకుంటున్నారు. 
కాసేపట్లో హాలంతా జనంతో నిండిపోయింది. పురాణం ప్రారంభమైంది. ఆ 

చెప్పేది సుందరాకొండలో సీతాదేవి ఆళోకనృక్షం [కింద కూర్చుని విల 

పిస్తున్న ఘట్టం. పౌరాణికుడు పద్యాలు (శావ్యంగా వల్లిన్తూ తేటతెల్లంగా అర్థం 

విడమర్చి చెపుతున్నాడు, 

“జనకమహారాజు పుథతిక దశరథపుహారాజు కోడలు లోకారాధ్యుడై నే 

శ్రీరామచం (ద్రప్రభువు ఆర్ధాంగి అయ్యుండిన్నీ సితామహోదేవి రాకసులమధ్య 

అట్లా కష్టాలు పడటం యేమిటి ? (ప్రారబ్ధం అనేది యెటువంటి వాళ్ళకై నా 

అనుభవించక తప్పదు, సింహాసనం యెక్క_బోతున్న (శ్రీరామచం|దుడు అడ 
వులపాలై కష్టాలు అనుభవించటం; నాకు వద్దుమొర్రో అన్న భరతుల్లి రాజ్యాభి 

షిక్షుణ్ చెయ్యడం ఇదంతా ఏమిటి? సుఖమూ దుఃఖమూ యీ రెండుగూడా 

(ప్రారబ్దాలు. మానువుజ్ణి కట్టికుడుప్పత వి, తప్పించుకోవాలంటే వీల్లేదు, దుఃఖాన్ని 
తప్పించుకో లేనళ్లే సుఖాన్ని వదులుకుందామన్నా అదీ వీలుకొదు. అనుభ 
వించి తీరవలసిందే, అందుకు భరతుడే తార్మాణర. (శ్రీరామచంద్రుడు భార్య 
సమేతంగా అరణ్యాలపాలై కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాడు గడా ! మళ్ళా సీతమ్మ 
వారిని రావణాసురుడు యెత్తుకెళ్ళడం ఏమిటి? దాని (ప్రభావం ఎంతనర 
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కున్నదో తప్పదు. సత్యసంధులైన యుగపురుషులే అట్లా సతమత మయితే 
యిక కలియుగంలో వున్న వాళ్ళ సంగతి వేరే చెస్పాలా ౪ 

పొరాణికుడు రాగంతీస్తూ మళ్ళా పద్యం వల్లించటం మొదలు పెట్టాడుః 

జానికమ్మ సీతాదేవి పడేకష్టాలువిని కంటతడి పెట్టుకుంది. సీతన్మువారికి హను 

మంతుడు కనసడి ముద్రిక యిచ్చేటంతవరకు కథ జరిగింది. పౌరాణికుడు 
కర్పూరం వెలిగించి మంగళహారతి యిచ్చాడు. జనం లేచిపొయ్యారుః 

ఆ తెల్లవారి హేమ ఉదయానే లేచి (పక్కయింట్లో పూలు కోసుకుని 

వచ్చి “అత్తయ్యా నాకు జడ వేసి పూలు పెట్టవూ ?” అని కూర్చుంది. 

“పొద్దున్నే ఏం జడ ?” అని తల్లి గదుముకున్నది. 

“ఫోసీలేపాపం పూలు తెచ్చుకున్నది.” అంటూ జానికమ్మ జడవేసి 
పూలు పెట్టింది. 

ఇంతలో కనకదుర్గ కాఫీకాచి జానికమ్మకూ పిల్లలకూ యిచ్చి తాను 

గూడా తాగి వసారాలో జానికమ్మదగ్గర కూర్చున్నది, ర్యాతి విన్న పురాణం 

సంగతి (ప్రసావనకు తెచ్చి “అయ్యవారు పురాణం బాగా చెపుతున్నారు, 

సీతామ్మవారు పడే కష్టాలు వర్షించి చెపుతుంటే నా కళ్ళవెంట నీళ్ళువచ్చినవి" 

అన్నది. 

సీతామ్మవారి సంగతి ఎత్తేసరికి జానికమ్మ కళ్ళు చమ్మగిలినవిం 

“పురాణం బాగా చెపుతున్నారు” అన్నది, 

“కష్టాలు ఆటువంటివారికే తప్పలేదు, నువ్వేమీ విచారపడవద్దు, 

జానికమ్మా, ఆఫీనులో జవాను వారుచెప్పిన గుర్తులనుబట్టి నిన్న వెదికితే 
శశి కనపడలేదట. ఇంత వూరుమీద కాసేపు వెదికితే ఏంతేలుతుంది ?” 

అన్నది, 

“నేను కనపడలేదని బిడ్డ ఏంత మేడుస్తున్నదో: యెక్కడ చిక్కు 

పడ్డదో యేమో ? వేళకు అన్నం అమిరిందో ; లేదో ? పిల్లివాడికోస మే దిగులు 

పడుతూవుంచే మళ్ళా యిదొకటి” అని వాపోయింది జానికమ్మ. 

“ఇది ఊరుకాదు జానికమ్మా, పిల్ల యేడుస్తూవుంటే అంత కనికారం 

లేకుండా యెనరికుంటుంది. ఎవరో దగ్గరికి తీసివుంటారు. సిల్లి విషయంలో 
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సీకు వప్పగించే భారం మాది. వీరు అర్జంటుగా వెళ్ళవలసి రాతి బండికి, 

శేంపుకు వెళ్ళారు. సాయంత్రానికి వస్తారు. పిల్లవిషయంలో నీవేలాటి బెంగా 
పెట్టుకోవద్దు. నీకో విషయం చెప్పాలనుకుంబున్నానాం రాతి మేమిద్దరం 
గూడా అనుకున్నాం. నాకు పురుడు పోసేటందుకు మా అమ్మకు ఊఉ తరం 

రాస్తే తన కోడలికిగూడా [ప్రసవించే రోజులని ఉత్తరం రాసింది, సమయానికి 

దేవుడు పంపినట్టు వచ్చావు, నువ్వు వుండి ఈసారి నాకు పురుడు పొయ్యాలి” 
అని జానికమ్మ రెండుచేతులూ పట్టుకుంది, 

క్యు 

ఆరోజు సత్రం వసారాలో ముగ్గురుపిల్లలూ ఆడుకుంటూ వుండగా 
జొనికమ్మ సంచి శశిదగ్గర పెట్టి యిప్పుడే వస్తానని చెప్పి వెళ్ళడం వెళ్ళడం 

ఆవాళ్ళ సాయం(త్రంవరకూ తల్లి రాకపొయ్యేసరికి శశి ఏడవడం మొదలు 

పెట్టింది. 

చీకటి, పడ్డది. శశి అట్లా ఏడుస్తూనే వున్నది, ఆవతల గదిలో ఓరైతు 

కుటుంబం ఆడవాళ్ళ కు అనారోగ్యంగా వుండడంవల్ల చికిత్సనిమి త్తం వచ్చి 

వుంటున్నారు. వె తుభార్య ఏడుస్తున్న శశినిచూసి “ఎందుకమ్మాయి ఏడు 

స్తున్నావు ?”ో అని ఆడిగింది, 

“అమ్మ రాలేదు” అని చెప్పింది శశి 

క్ర ఎక్కడి కెళ్ళింది ?” ఆని అడిగిందామె, 

“ఎక్కడి కెళ్ళిందో నాకు తెలియదు. మధ్యాన్నమనంగా పోయింది” 
అంది ళళిం 

“వస్తుందిలే. ఏడవపోకు అమ్మా” అని ఓదార్చి శశినీ శశిదగ్గర ఉన్న 
సంచిసీ వాళ్ళగదిలోకీ తీసి కెళ్ళి శశికి అన్నం పెట్టింది, ఆరాత్రి శశి అక్కడనే 
పడుకున్నది, మర్నాడుగూడా తల్లి రాకపొయ్యేనరికి శశి బెంగతో ఏడవడం 
మొదలు పెట్టింది. 

రైతు భార్యపేరు తిరపతమ్మ. శ అట్లా ఏడుస్తూ వుండడం చూసి 
“పిళృమ్మ కనిన్ననంగా వెళ్ళింది, ఇంకా రాలేదు. పిల్ల యేడుస్తున్న ది, కాస్త 
ఆట్టా పోయి వెతికిరాండో అని చెప్పింది భర్తతో, 
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“వీళ్ళమ్మ గోడకు చేరగిలబడి కూర్చంకే నేను చూశాను. ఎక్కడి 
కెళ్ళిందో ౩” అన్నాడతడు, 

నిన్న పిల్లకు రొట్టికూడా కొని పెట్టింది. వుండివుండి ఎక్కడికి 

వెళ్ళిందో ? పిల్లనుగూడా మర్చిపోయింది, కొస్త అట్లా వెళ్ళివద్దురూ” అని 

భర్తను పంపింది తిరవతమ్మ. , 
రైతుపేరు హనుమయ్య, జానికమ్మను వెదకి కాసేపటికి తిరిగివచ్చి 

“ఒకపవీధిలో ఎవరోస్తీ భావిలో పడ్డదట. జనం గుంపులు గుంపులుగా కూడి 
చెప్పుకుంటున్నారు” అన్నాడు. 

“అరె పాపం, వీళ్ళమ్మ కాదుకదా 1!” అని విచారపడ్డది తిరపతమ్మ, 

“నాకూ ఆదే అనుమానంగా వుంది. లేకపోతే నిన్ననంగా పిల్లను 

వదిలి పెట్టిపోయి ఎందుకురాదు ?” అన్నాడతడుం 

“అయ్యో! పాపం అంత ప్రాణంమీద కేంవచ్చిందో ?” అంది, 

*సినో బొధలవల్ల విరక్తి చేసుకుని వుంటుంది.” 

పొసం బాగా (బతికినవాళ్ళులాగా వున్నారు, ఎంతలో ఎంత యిది 

జరిగింది?” 

“అంతవరకు సరిపోయింది.” 

వాళ్ళు అనుకునే మాటలను బట్టి శశి తనతల్లి చనిపోయిందని విని 
గల్లంతుగా ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. తిరపతమ్మ శశిని దగ్గరకు తీసుకుని 
ఓదార్చింది 

తిరపతన్ముకు కులాసాగా వుండటంవల్ల ఆ మర్నాడు వౌళ్ళకుటుంబం 

యింటికి వెళ్ళిపోతున్నది, వాళ్ళది అక్కడకు దగ్గరలో వున్న ఓ [గామం, 
వాళ్ళను యెక్కించుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళగ్రామంనించి వుదయానే రెండెడ్తదిండి 

వచ్చింది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ శశినిగూడా వాళ్ళవెంట తీసు కెళ్ళారు. 

బండి వాళ్ళగ్రామం. చేరేసరికి ఉదయం వదిగంటలయింది. ఊరివెలవల 

తాళ్ళతోపు రాములవారి మందిరందాటి బండి వాళ్ళ వాకిటిముందు నిలిచింది, 

పాలేరు బండిలో సామాను లోపలకి జేరవేళాడు, బండిదిగి అంతా లోనికి 

'వళ్ళారుం పాలేర బండిని యింటిముందు భాళీస్థలంలో విడిచి ఎడ్లను చావిట్లో 
a 
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కట్టి వేశాడు. హనుమయ్య లోపల అడుగుపెడుతూ “ఈ గేదె డొక్కలు యిట్లా 
సీక్కె_చృతునై మేత వెయ్యడంలేదా ? దానిముందు మేత తెచ్చిపడ వెయ్యరా” 
అని పాలేరును కేక వేశాడు. అది నాలుగుగదుల పెంకుటియిల్లు, ముందువసొారాం 

యింటిముందు ఖాళీస్టలంలో, యింటికి కొంచెం దూరంలో (ప్రక్కగా గొడ్ల 

చావిడి, బావిడిముందు పెద్ద వేపచెట్టు, వీధిని ఆనుకుని రెండుతాటిచెట్లు వున్నవి. 
పాలేరు వసారాలో దించిన సామాను ఒక్కొక్క ఓ రై తుభార్య తిరసతమ్మ 
యింట్లోకి జేర వేస్తున్నది. శశి వసారాలో గోడను అనుకుని నిలుచున్నది. 
వాళ్ళకూతురు సొవితి పదేళ్ళది, సామాను లోసలపెడుతున్న తల్లికి సహాయ 
పడుతున్నది. హనుమయ్య తల్లికామాలు ముసలమ్మ వాళ్ళకు నీళ్ళుతెచ్చి 
యివ్వగా కాళ్ళు కడుక్కుని యింటిముందు వేపచెట్టకింద మంచం వాల్చుకుని 

కూర్చున్నాడు. వారికి, యిద్దరు ఆడపిల్ల లు, యిద్దరు మొగపిల్ల లు సంతానం, 

పెద్దకొడుకు పెళ్ళికాగా నే వేరేవున్నాడు. పెద్దపిల్ల పెళ్ళయి కాపరానికి వెళ్ళి 
పోయింది. రెండోకొడుకు పట్టణంలో చదువుకుంటున్నాడు. 

వాళ్ళ యింటికి రాగానే పక్కయింటి సుబ్బయ్య పరామర్శ నిమి త్తం 

వచ్చాడు, హనుమయ్య “రా వేబాబు కూర్చో వే” అనగా సుబ్బయ్య, హను 

మయ్య సరసన మంచంమీద కూర్చున్నాడు. లేగదూడ విప్పుకుని తల్లి దగ్గరికి 
పరుగెత్తుతూవుంటే హనుమయ్యలేచి దాన్ని కట్టివేసి మళ్ళావచ్చి మంచంమీద 
కూర్చున్నాడు. తాడిచెట్టుమీద గద్దవాలడం వల్లి మట్ట వూగిసలాడి కరుమని 

శబ్దం చేసింది. 

“అమ్మాయికి బాగా కులా సేనా ౯” అని ఆడిగాడు సుబ్బయ్య. 

“కులాసే” అన్నాడు హనుమయ్య, 

“కా స్టరోగానికి కూ స్పరోగానికీ బిసీ పరిగెత్తుతున్నారు. మన అచార్లు 
మాతం నయం చెయ్యడంలా ?” అన్నాడు, 

“ఆచార్లు కారం, కందినీళ్ళు పత్యంపెట్టి సంపుతూంపే వున్నతోగం 

ఎక్కువైంది. “అదేమిటంటే ఆగండి తగ్గుతుందం'టాడు అప్పుడు విసుగుపుట్టి 

కాదుంబ స్తీ వెళ్ళింది” అన్నాడు. 

బ్య ఇంగ్లీషు మందులు లేనప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన(ప్రకాధం నడుచుకుని 

రోగాలు నయంచేసుకోలా! యిప్వుడా మందులు కళ్ళకు కనపడుతూవుం"పే ఓపిక 

యొక్కడిది ఫి అన్నాడు, 
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“ఏం ఓపికో ఏమోబాబూ = బ స్తీవెళ్ళితే యిప్పుడు మాకు సామాన్యం 

అయిందా ?” 

“నీకేం మహోరాజువి” 

“సరేకానిబాబు పొలంలో పైబలం వెయ్యాలి. నేను బి స్ర్తీకి యిక్క-డికీ 

తిరగడంలో యింతనరకూ వెయ్యడం పడలేదు, ఆముదప్పిండి సీదగ్గి ర మన్నా 

మిగిలిందా ?” అని అడిగొడు, 

“మాదగ్గర యెక్కడిది.కొన్నది మాకే సరిపోయింది" ఆన్నాడు. 

ఇంతట్లో రంగనాయకులు వచ్చాడు, అతడు యువకుడు, వాళ్ళేది (పక్క: 

ఇల్లు, ఎక్కడికివచ్చినా అతనినోరు కాసేపయినా వూరుకోదు. ఏదో పేలుతూ 

వుంటాడు, “ఏంమావా యెప్పుడొచ్చారు ? అత్తయ్య కులాసొగా వృందని 

మొన్ననే చెప్పావుగా, మళ్ళా అడగడం దేనికి ? కోడలికోనం ఆమ్మమ్మగారు 
ఎంతో (పేమతో ఎదురుచూస్తున్నది. అ త్తకూ కోడలకూ మంచి స్నేహంకదు! 

అమ్మమ్మగారు మీరు వచ్చేసరికి నాలుగుకూరలు, నవకాయసిండినంటలూ చేసి 

వుండాలి: ఏంఅమ్మమ్మా నన్నుగూడా భోజనానికి పుండమంటావా” అన్నాడు, 

“పోరా రాలుగాయి” అన్నదామె వసారాలో నిలబడి, 

“అవును నీ కోడలు నీకోసం (పేమతో తయారుచేసిన పదార్థాలు 

నాకెందుకు పెడతావులే ?” అతడు వసారాలో వున్న శశినిచూసి “ఈ కొత్త 
పిల్లెనవరు మావా అట్లా ముఖంపెట్టింది, అసలే పిల్హల్ని యెత్తుకెళ్ళుతున్నారని 

గోలగావుందిం యెక్కడై నా నూక్కురాలేదుగదా 2” అన్నాడు, 

“స తంలో దొరికి తే తీసుకొచ్చాం” అన్నాడు హనుమయ్య. 

“నేనన్నమాట నిజమేనా? అసాధ్యుడివి” అన్నాడు రంగనాయకులు 

“అరె నీ ఆంబోతుకూలం=బండిని కుమ్మేస్తున్నది” అంటూ హను 
మయ్య బాణాక్యర పుచ్చుకుని వీధిలోకి వెళ్ళాడు వాళ్ళయింటి ఎదురుగా వీధి 
(పక్క యెవరిదో ఖాళీస్టలం వున్నది. ఆందులోరా ళ్ళకుప్ప మాతం వున్నది 

దాసినిండా గడ్డీ పిచ్చిచెట్లు అడివిలాగా మొలిచినవి, ఆందులో గొడ్లుపడి మేస్తుం 

అవి ఆ ఖాశీస్థలంలోనే పాలేరు బండివిడిచాడు. ఆంబోతు బండిని కుమ్ముతూ 

వుండగా సానుమయ్య కర్రపట్టుకుని వెళ్ళి దాన్ని+తోలీ వేశాడు, 
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ఆమర్నాడు ఉదయాన జొన్నచొప్ప _తోబుకొనికచ్చి వాకిటిముందు పడ 

చేసి పాలేరు బండిని మళ్లా పొలం తోలుకెళ్ణాడు. ఇంతలో వానచినుకులు 

[ప్రారంభమైనవి చొప్ప తడిసి పోతున్నది. పాలేరులేడు.బండి తోలు కెళ్ళాడు. 
హనుమయ్యగూడా యింటివద్దిలేడు. తిరపతమ్మ “అయ్యో చొప్పంతా తడిచి 

పోతున్నది, రాండే లోపలికి జేర వేద్దాం” అంటూ గబాగబా వీధిలోకి వెళ్ళింది. 

సొవిషతి తల్లిని అనుసరించిందిగాని శశి వసారాతోనే నిలబడ్డది, తిరపతమ్మ 

శశినిగూడా రమ్మనగా శశివెళ్ళి వాళ్ళతోపాటు వానలో చొప్ప జేరవేస్తున్నది. 

చొప్పంతా జేరవేశేసరికి ముగ్గురూ వర్షంలో తడిసి ముద్దయి పోయారు, లోనికి 

వచ్చి తిరపతమ్మా సొవితతీ తడిబిట్టలు విడిచి పొడిబట్ర ఐ కట్టుకున్నారు. శశి 

ముఖంవెంట, పరికిణావెంట నీబృకారుతూ అట్లా నసారాలో నిలబడివున్న ది. 

విడిచేటందుకు బిట్టలేవి ? కొంత సేపటికి తిరపతమ్మ సొవి త్రిది చినిగిపోయిన 

లంగా తెచ్చి శశి త డిబట్టలు విడిపించిందిం 

అస్పుడు మధ్యాన్నం పన్నెండుగంటలు కావచ్చింది, తిరపతమ్మ 

సావి త్రికీ శశికీ అన్నం పెట్టింది. 

ఇంతలో హనుమయ్య పొలాన్నించి తడిసి ముస్ఫందుమై వచ్చాడు, 

“ఆట్లాతడిసి ముద్ధయ్యావుందబ్నున ఆబట్టలు విపే బృసి తల బాగా తుడు 

చుకో నాయనా, జలుబు చేస్తుంది” అన్నది ముసలమ్మ, 

“ఆయనే నెట్టా తడిసింది ? మేంమాతం తడవలా” అన్నడి 
తిరపతమ్మ, 

“మీరు కా శేపేగా వానలోవుందిః వాడు యెంత సేవటినించి పున్నాడు?” 
అన్నది ముసలమ్మ, 

భార్య పొడిబట్లలు యివ్వగా హనుమయ్య కట్టుకుంటూ “మురుగు 

వచ్చిపడి పొలంగట్టు కోసేసింది, యివ్వాల పొద్దున్నే po వెళ్ళబట్టి సరి 

ఫోయింది, లేకపోతే పొలం దిబ్బేసేదే, అక్కడికీ నా ఒక్కుడివల్లి అయిందా 
యెటునంటి సీళ్ళవురవడి 4 సక్కపొలం ఆసామీ, నేను యిద్దరం ఒరిగడ్డి వేసి 
గండి పూడ్చేతలికి మా హకమారింది," అని చెప్పాడు, 
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“ఇంటివద్ద చొప్పంతా వానకు తడిసిపోయింది. అట్లాగే లోపలికి జేర 

వేశాం” అంటూ తిరపతమ్మ భర్తకు కాళ్ళకు నీళ్ళిచ్చి భోజనం వడ్డించింది. 

అప్పటికి ఇంకా వానపడుతూనే వున్నది. 

మధ్యాన్నంనించి తెరపిచ్చింది. డాక్టరు తిరపతమ్మను కొన్నాళ్శవరకూ 

యేపసీ చెయ్యవద్దని చెప్పాడు. అందువల్ల పొలంవెళ్ళి కాస్త దూడకు గడ్డి 
కోసుకురమ్మని, సావి తినీ శశిసీ జతచేసి పొలం పంపించింది. 

తర్వాత వారంరోజులకు పొలానికి అన్నం పంపవలసివచ్చింది. హను 

మయ్య పొలంలో మొక్కజొన్న కండెలు విరిపిస్తున్నాడు, తీరపతమ్మ ఇంకా 

తానేమో బయట కాలు పెట్టడంలేదు, సొవ్వితిని శశిని జతచేసి పంపుదామం కే 
సావిత్రి అలిగి కూర్చుని వెళ్ళమంటే వెళ్ళనంది. అది ఊరువెలపల పొలం, 

ఊరుకు ఎంతోదూరంలేదు. రెండుమూడు ఫర్లాంగుల దూరం వుంటుంది, శశి 

ఆ పొలంఎరుగును నాలుగై దుసార్లు వెళ్ళివచ్చింది. తిరపతమ్మ గిన్నెలో 
అన్నంపెట్టి భదంగా పైన గుడ్డకట్టి శశి నెత్తిమీద పెట్టి పొలంలో యిచ్చి 

రమ్మంది శశి బయలుదేరింది. ర్వాత కురిసిన వర్షానికి నేలంతా బురదగా 
వున్నది, ఆ బజారు మలుపుతిరిగాక ఓవీధిళో గంగిరెడ్డ మేళం మోగుతున్నదిం 
శశి ఎక్కడా నిలబడకుండా వెళ్ళిపోతున్నది. ఊోరుదాటి డొంకనే నడుస్తున్నది. 

బాట(ప్రక్క. చెట్లమీద ఏవో పిట్టలు యింపుగా కూస్తున్నవి, గొడ్డు తొక్కడం 

నల్లి వర్షా కాలమంతా ఆ డెంక రొచ్చురొచ్చుగా వుంటుంది, శశి ఆదివరకు 

యెప్పుడూ ఇట్లా పొలం వెళ్ళిందికొదు. బురదలో కాలుపెట్టి యెరగదు. మెల్లిగా 
ఆ బురదలో నడిచిపోతున్నది. ఇంతలో వెనకనించి గొడ్ల మంద రావడం 

చూసి యెక్కడ పొడుస్తుయ్యోనని భయంతో శశి పక్కకు తస్పుకున్నది. 
ఎంత తప్పుకున్నా మందలో ఓ గేదె తలవిసరడంలో శశి పరిగెత్తబోయి 

కొలుజారి కిందపడిపోయింది. నెత్తిమీద అన్నప్పగిన్నె ఆంత దూరంలో బాట 

(వక్క నిలిచివున్న వర్షపునీళ్ళ గుంటలో పడిపోయింది, బాటనే వెళ్ళుకున్న 
వివరో ఒకాయన శశిని లేవతీశాడు. ఒంటినిండా బట్టలనిండా బురద గొట్టు 

కున్నది. అన్నంగిన్నె గుడ్డకట్టివున్నా బురదనీటిలో పడటంవల్ల అన్నమంతా 

చెడిపోయింది, శశి ఏడుస్తూ అన్నంగిన్నె నెత్తినపెట్టుకుని తిరిగి యిల్లుచేరు 

కుంది. శశి బట్టలనిండా, అన్నంగిన్నెనిండా, బురదచూసి తిరతన్ము కోపంతో 
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“ముదనష్టపు పిల్ల, అన్నం సీ మొఖాన పెట్టుకన్నావా ౩” అంటూ శశినిరెండు 

వడ్డించింది. శశి ఎవర్ని చూసుకుని ఏడుస్తుంది, శబ్దం పెకి రాకుండా లోలోపల 

కుమిలిపోయింది, తర్వాత కొంత సేపటికి హనుమయ్య నకనకలాడుతూ ఇంటికి 

వచ్చి భోజనం చేశాడు, 

ఆ మర్నాడు ఉదయం సావి(తీ, శశీ ఇంటి యెదురుగా వున్న ఖాళీ 

స్థలంలో పేడ పోగేస్తున్నారు. అట్లా పేడపోగువెయ్యడంలో విమగ్నమెవున్న 

శశికి “శశీ” అన్న పిలుపు వినబడగా తలమె త్తి చూచింది. రామం వీధిలో, 

నిలుచుని వున్నాడు శశికి (పాణంలేచి వచ్చింది. రామం వయస్సు పన్నెండే 

భృంటవి. రామానిది వాళ్ళవూరు. వాళ్ళ యింట్మిపక్క నే రామంయిల్లు, రెండు 
కుటుంబొలు ఎంతో సన్నిహితంగా ఉండేవి. చిన్నప్పటినించీ తానూ రామం 

కలిసి ఆడుకున్నారు. శశి చేతిలోపని వదిలేసి ఓ గంతులో రామం దగ్గరకు 

వచ్చింది. “ఇక్కడ వున్నా వేం శశీ ?” అని అడిగాడు రామం, 

శశి బిక్క మొగంతో “అమ్మ చచ్చిపోయింది. నన్ను వీళ్ళు తీసు 

కొచ్చారు” అని చెప్పింది, 

“ఏప్పుడు చచ్చిపోయింది ? ఎందుకు వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ?” అని 

ఆడిగాడు, 

“ఆ వూళ్ళో స్మతంలో వుంటే అమ్మ చచ్చిపోయింది. వీళ్ళు నన్ను 

తీసుకొచ్చారు” అంది. 

“నేనూ, ఆమ్మా తాతగారింటికి వచ్చాం- వెళదాం వస్తావా” అన్నాడు, 

ఆ వస్తా” ఆంటూ శశి రామంవెంట వెళ్ళడానికి వుద్యుక్తురాలవుతూ 

వుండగా, అవతల వీళ్ళమాటలనస్నీ వింటున్న సావిత్రి తల్లిని కేక వేసిపిలిచింది. 
తిరషతమ్మ వెంటనేవచ్చి సంగతి విని “ఎవరివి అబ్బాయి నువ్వు ?” అని అడి 
గింది విసురుగా, 

“మాది కొల్లి పర మావూరే వీళ్ళది” అన్నాడు, 
“అయితే ఏమంటావు ? పో! పో[”* అంటూ తీరపతమ్మ శశి రెక్క 

పుచ్చుకుని దూకుడుగా లోనికి తీసు కెళ్ళింది, 

ఆ సాయం[తం రామం ఆతని తల్లి, కలిసి వాళ్ళింటికివచ్చారు. రామం 
తల్లి శశిని నంపమని అడిగింది. శిరపతమ్మ “పాపం తల్లిలేని పిల్లగడదా ఆని, 
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జాలిపడి మేం తీసుకొస్తే యిదో వేషం వేసుకుని వచ్చారా? పిల్లను తీసు కెళ్ళి 

ఏం చెయ్యాలని? పంసం పోండి” ఆని చెడామడా నాలుగు పెట్టగా వాళ్ళ వెళ్ళి 

పొయ్యారు. 

ఆ తెల్లవారి ఏదో పనిమీద తిరపతమ్మ తండ్రి వచ్చాడు. వాళ్ళది దగ్గ 

రలో వున్న ఓపల్లె, వచ్చినపని చూచుకుని అతడు ఇంటికి వెళ్గిపోతూవుం పే 

సావిత్రి నేనుగూడా వస్తానని తాతవెంట పడ్డది, అప్పుడు తిరపతమ్మ ఆలో 

చించి, ఎందుకయినా మంచిదని శశినిగూడా తం|డివెంట వాళ్ళవూరు పంపింది 

ఆది చిన్నపళ్లి. ఆన్నీ పూరియిళ్ళు. పెంకుటిళ్ళ తక్కువ. సావి 

(తికి తాతగారియిళ్ళు కొట్టిన పిండికావడంలో "పెప్టెలోనించి వెంకటేశ్వర్లు 

వోమ్మతెచ్చి శశిని “ ఆడుకుందాం రమ్మంది, శశి, oe కనిపించిన దగ్గర 

నించి మరీ బెంగగా వుంటున్నది, ఆ అమ్మాయి మనసంతా రామంమీదశే 

పోతున్నది, సావిత్రి బలవంత పెట్టడంలో భభి యెట్లాగో ఆడుకున్నడి, ఆ 

పగలు గడిచిపోయింది, చీకటిపడ్డది, సావిత్రి అమ్మమ్మ సావిత్రికి, శశికి 
అన్నం పెట్టగా తిని ఇద్దరూ ఓ మంచంమీద పడుకుని ని(ద్రపొయ్యారు. 

శశికి తెల్ల వారుయూమున గప్పున మెళుకున వచ్చి కళ్ళునిప్పి చూసింది 

తానూ రామం, రామంగారి యింట్లో ఆడుకుంటున్నారు. రామం “నేను 

మేష్టార్ని. పుస్తకం తీసుకో* చదువు చెపుతా” నన్నాడు, శశి పుస్తకం తీసుకుని 
చదువుతున్నది. ఇంతలో “ఇక్కడ వున్నావా: శశి” అంటూ వాళ్ళమ్మవచ్చి 
రామం తల్లితో యేదో మాట్లాడుతున్నది, శశికి గుప్పున మెళుకువవచ్చి 

చూస్తే ఏముంది మట్టిగోడలు, పూరికప్పు కనిపించినవి. ఆది రామం యిల్లు 

కాదు, శశికి దిగులు వేసింది స్వర్గంలోనించి నరకంలో సడ్డట్లయింది, ఇక 

అక్కడ వుండటానికి సుతరామూ మనస్కరించలేదు. మంచంమీదనించి లేచి 

నిలుచుంది. సావిత్రి గ్నురుపెట్టి నిద్రపోతున్నది. శశి వీధిలోకి వచ్చింది, 

నుసక చీకటిగా వుంది. తెల్లవారటానికి ఎంతో వ్యవధిలేదు, చెట్లమీద పక్షులు 
కూస్తున్నవి, అప్పుడే పనుళ్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు వెళుతున్నారు. వచ్చిన దారినే 

వెళ్ళితే రామాన్ని ఎంతలో కలుసుకోవాలి అనుకుని.శశ నడవడం మొదలు 

"పెట్టింది. ఎవరో దాసరి తంబురా మీటుకుంటూ, పాటలు పాడుతూ వెళ్ళు 
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తున్నాడు, ఆ బజారుమలుపు తిరిగేసరికి (పక్కవీధిలోనించి ఆంబోతు రంకె 

వేస్తూ వస్తున్నది. శశి పరిగెత్తుకుంటూ ఆవీధి దాటింది, 

శి ఊరుదాటి నడుస్తున్నది. అక్కడికి శశి వెశ్ళేగామం మూడు 

మెచ్చ వుంటుంది, పాపం, ఆ పసికందు దీక్షతో పెళ్ళుతున్నది. ఎవరో అరక 

కట్టుకొని పొలం వెళుతున్నాడు, కొందరు ఆడవాళ్ళు గడ్డిగం పలు పుచ్చుకుని 

పొలానికి వెళ్ళుతున్నారు. శశి వాళ్ళవెనక నడుస్తోంది. కొంత దూరం వెళ్ళాక 

వాళ్ళు ఆడ్డదారిగుండా పొలం వెళ్ళిపోయారు. శశిఒక్క_తే నడిచి వెళ్ళుతున్నదిం 
బాట అక్కడక్కడ బురదగా వున్నది, కొంతదూరం వెళ్ళాక గొ_రలమంద 

వస్తూవుంపే బాట్యపక్క చెట్టుదగ్గర నిలబడ్డది, చెట్టుపెన యేదో పక్షివాలడం, 

నల్ల ఆకులనుండి జలజలా వర్షపు నీటివిందువులు పడీనవి. శశి పరికిణాతో 

తల తుడుచుకుని గొరెలమంద దాటిపోగా బాటనేపడి నడుస్తున్నది 

అస్పటికి నూర్యోదయమైం ది. చీకట్టుపోయి, లోకమంతా వెలుతురుతో 

నిండిపోయింది. చెట్లు, పకులు, పొలాలు అన్నీ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న వి, జీవ 

కోట్లు మత్తువదలి తమ దినచర్యకు ఉపకమిస్తున్నవి. ఆకాశంలో కొంగలు 
బారులు తీర్చి వెళ్లుతున్నవి* బాట్మపక్క వర్షానికి నిలిచిన మడుగు దగ్గర ఏవో 
పిట్టలు వాలినవి, కనుచూపుమేర అటూ యిటూ రెండు (పక్కలా పచ్చని 
పొలాలు, శశి అట్లా నడిచి వెళ్లిపోతున్నది. మార్గమధ్యంలో బొమ్మలాటవాళ్లు 
యిద్దరు మగవాళ్ళు ఒక ఆడమనిషి మృదంగం మొదలైన పరికరాలూ ఏవో 

పెట్టాబేడా మోసుకుని వెళుతున్నారు. ఇంకా కొంతదూరం వెళ్ళాక ఓ రెండెడ్డ 

బండి సామాను వేసుకుని వెళ్ళుతున్నది, శశి అట్లానే నడిచిపోతున్నది. అడ్డ 

దారిగుండా ఎవరో యిద్దరు ఆడవాళ్ళు నెత్తిన పిల్లల ఆటవస్తువులు గిలక్కా 

యలు లక్కపిడతలు మోసుకుంటూ వచ్చి. ఆబాటనే నడిచి వెళ్ళుతున్నారు, 

ఆ బాటలోనించి చీలి (పక్కదారులు రెండుమూడు కనిపించినా వాళ్ళంతా ఆ 

బాటనే వెళ్ళతూ వుండడం వల్ల శకి దారితప్పి వాళ్ళతోపాటు నడిచివెళి మరి 
ఒక |గామం చేరింది, క 

శశికి ఆ (గామం కొత్తగా కనిపించింది. ఇళ్ళన్నీ వెల్లలు వేసి అలంక 
రింపబడి వున్నవి. (గామనుంతా ఏదో అలజడిగా వున్నది. దూరాన్నీంచి 
డప్పుమోత, ఏవో బూరల ధ్వనులు అస్పష్టంగా వినవస్తున్నవి, అప్పుడు 
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(గ్రామంలో తిరునాళ్ళ జరుగుతున్నది. (పతి సంవత్సరం అదే రోజుల్లో తిరు 

నాళ్ళ జరుగుతుంది. స్వామిని దర్శించుకోడానికి ఎక్క డెక్కడనించో వేలాది 
యాత్రీకులు వస్తూవుంటారు నాలుగురోజులు వుత్సవాలు వైభనంగా జరుగు , 

తవి. అది చివరిరోజు, జనం విపరీతంగా నచ్చారు. ఏ వీధిలో చూచినా జనమే. 
శశి జనాన్నితప్పుకుంటూ బజారునే నడుస్తున్నది, మిఠాయి దుకాణాలు, బొమ్మల 
దుకాణాలు కంచరసామానుకొట్లు, రంగులరాట్నాలు యెన్నోవచ్చినవి. అప్పుడు 
ఉదయం పదిగంద లవుతుంది. శశి నడిచి నడిచి వుండడం వల్ల కౌళ్ళు నొప్పు 

లేస్తున్న వి, ఆకలి గూడా వేస్తున్నది, ఆ జనంలో ఎరుగున్నముఖం ఒకటీ కని 
పించదు, ఏముఖం చూచినా కొత్తదే, ఒక్క_తే బిక్కు బిక్కు మంటూ తిరుగు 
తున్నది, 

అప్పుడు మధ్యాన్నం వన్నెండుగంట లవృతుంది. ఆ సాయంత్ర మే 

రథోత్సవం. జనం కొట్లకేసి ఎగబడి యెవరికి కావలసినవి వాళ్ళు కొనుక్కుం 
టున్నారు. మిఠాయి, బొమ్మలు యెగిరిపోతున్నవి. ఒక బొమ్మలకొ ట్లో ఎవరో 

పిల్ల, బొమ్మలు దొంగిలించి పరిగె త్తగా కొట్టుమనిషి తరుముకుని వెళ్ళాడు, 

ఆ దొంగతనం చేసిన పిల్ల ఆ జనంలో యెక్కడ తప్పించుకుపోయిందో.అచదే 

సమయానికి అటువైపు “మాసిన జట్టలతో వెళ్ళుతున్న శశిని పట్టుకుని A 
నాడు తన కొట్టుముందుకు లాక్కొంచ్చి ' “బొమ్మలు ఎక్కడ దాబావో? చెప్పు 

అని గుడ్లురుముతూ దండిస్తున్నాడు. శశి హఠాత్తుగా తనమీద పడ్డ ఆ hod 

డానికి కంగారు పడిపోయి జవాబు చెప్పకుండా యేడుస్తున్నది శశి జవాబు 

చెప్పకపొయ్యేనరికి కొట్టువాడు సరుషంగా మాట్లాడుతూ మరింత రెచ్చి 
పోతున్నాడు. 

ఇంతలో బజొరునే వెచ్ళుతున్న ఓ యునతి, ఓ యువకుడు చటుక్కున 

అక్కడ నిలబిడ్డారు, 

“ఏ మనిష, ఆ అమ్మాయిని యెందుకట్లా నిర్పంధిస్తావు?” అని తీవ 

స్వరంతో అన్నది యునతి. 

కొట్టువాడు వాళ్లు దుస్తులూ వాళ్ళ వైఖరీ చూసి వుడ్యోగస్తులని జంకి 

శశిని వదిలిపెట్టాడు. శశి తేరుకుని తనను వెనక వేసుకువచ్చిన యువతికేసి 

చూసింది, ఆవిడ తన మేనత్త గౌరి, శశిపాణం లేచివచ్చింది. “అత్తయ్యా ః 

9g 
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అమ్మ చచ్చిపోయింది” అంటూ గౌరిని కావిలించుకుని బావురుమంది. గౌరి 

సంగతులుఅడిగి కెలునుకుని ఎంతో విచారపడి ఆప్యాయంగా శశిని తనవెంట 

తీసు కెళ్ళింది. 

౭ 

ఆప్పుడు మధ్యాన్నం పన్నెండుగంటలవుతుంది. రాధాకృష్ణ అన్నం తిని 

చేత్తో పుస్తకం పట్టుకుని డాబాపైకి వెళ్ళాడు. వైన అన్నీ గదులు. ముందుభాగం 

హాలు, హాల్లో నాలుగైదు కుర్చీలు వేసివున్నవి. రాధాకృష్ణ ఓ కుర్చీలో కూర్చుని 
పుస్తకం తెరిచేంతలో వీధిలోనించి బ్యాండు మేళం వినిపించగా డాబొ ముందుకు 

వచ్చి నిలబడ్డాడు. అది మాఘమాసం, బయట ఎండ జోరుగా కౌస్తున్నది, 

ఎవరో పెళ్ళివారు వూరేగుతూ వస్తున్నారు. వూరేగింపు వారి మేడను సమీ 
పించింది. ముందు బ్యాండు మేళం, తర్వాత పెళ్ళిపెద్దలు, ఆవెనక పెళ్ళికొడుకూ, 

పెళ్ళి కూతురూ వున్న కారు, అటు తర్వాత పేరంటాళ్ళు అలంకరించుకుని నడు 

స్తున్నారు. కారులో పెళ్లికూతురూ పెళ్లికొడుకూ మెళ్ళో పూలదండలతో 
కూర్చున్నారు. పెళ్లికూతురు బక్క_పలచగా వుంది. పెళ్ళికొడుకు లావుగా 

రుబ్బుడు పొ(కంలా వున్నాడు. ఎదుటి ఇళ్ళలోనుంచి ఆడవాళ్ళు గుమ్మంలో 

నిలబడి చూస్తున్నారు. ఆ వూరేగింపు వారిమేడ దాటి సాగి వెళ్లి పోయింది. 
బ్యాండువాళ్ళు ఏదో సినిమా కీర్తన వాయిస్తున్నారు. రాధాకృష్ణకు ఆ కీర్తన 
యెంతో బాగుంది. వింటూ అట్లాగే నిలబడ్డాడు, ఆ వూరేగింపు బజారునులుపు 

తిరిగింది, ఆ వాయిద్యం _ సన్నసన్నగా దూరమైపోయింది. ఎదురుగా 'పెన్లై 

దుకాణంలో ఓ అన్మూయి 5ల్లీ కొంటూవుంది, ఇద్దరు స్త్రీలు గంపలు నెత్తిన 

పెట్టుకుని వీధినే వెళుతున్నారు. ఓ కు్రవాడు సైకిలుకు సంచి తగిలించి 
తొక్కుని వెళుతున్నాడు, పైనించి కల్యాణి ఎక్కడకెళ్ళి వస్తున్నదో అను 
కున్నాడు. కల్యాణి వెనకమాలే తెల్లచీరె కట్టుకుని చేతిలో నంచి సట్టుకుని 

ఓ స్త్రీ వస్తున్నది. రాధాకృష్ణ ఆ స్త్రీని చూసేసరికి అతని పాణం లేచివచ్చింది, 
ఆంతా వాళ్ళమ్మమాదిరిగానే వున్నది, చేతిలో సంచిగూడా వాళ్ళమ్మ చేతిలో 
వుండే భ్లారంగుదే. ఆమ్మ తననే వెదుక్కుంటూ వస్తున్నది. తానిక్కడ 
పున్నట్లు అమ్మకేం తెలుసుగనక ? డాబా దిగి ఎదురు వెళదాం, అతని మనసు 
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వురకలెత్తుతున్న ది. ఇంతలో ఆ స్రీ కొంత దాపులోకి వచ్చింది. తీరా చూస్తే 

వాళ్ళమ్మకొదు. ఎవరో మనిషి, ఆతని సంతోషమంతా భగ్న మైెపోయింది* 
ఈ సంఘటనతో రాధాకృష్ణకు తల్లి గుర్తుకు వచ్చి బెంగ ఆవరించింది, అమ్మ 
యిప్పుడు ఎక్కడుందో ? బహుళా తాతగారింటిదగ్గరే వుంటుంది. అమ్మ 

యివ్వుడు ఏంచేస్తూ వుంటుంది? అన్నంతిని పడుకుంటుంది? శశి మట్టితో 

బొమ్మలు చేసుకుంటూ వుంటుంది. అమ్మ ఎంత చెస్పినా పాఠాలు చదవదు, 

వొమ్మలు చెయ్యడమంటే దానికి సరదా 

ఇంతలో “కిష్టా” ఆన్న పిలుపువిని వెనక్కితిరిగి చూశాడు. కళ్యాణి 

చేతిలో పుస్తకంతో దగ్గరికివచ్చి “ఏమిటి చూస్తున్నావు?” అన్నది. 

“అదిగో అటుచూడు కృష్ణా, గళ్ళలంగా కట్టుకుని ఆ ఆడమనిషివెంటి 
వెళ్ళుతున్న దే. ఆ అమ్మాయి నా క్లాసే, సరిగా బడికిరాదు. వట్టిమొద్దు, పొఠం 

రాలేధేమని పంతులమ్మ అడిగితే “మాఅమ్మ లేవలేదు, నా చెల్లెలికి జ్వరం 
వచ్చిందని చెప్పుతుంది" అన్నది. 

“సరేగాని నువ్వు పైనించి వస్తున్నావు ఎక్కడినించి” అవి ఆడిగాడు, 

“రాతి నాన్న మట(ద్రాసునించి తెచ్చిన పళ్ళూ పూలూ కాసిని పట్టు కెళ్ళి 

మా పంతులమ్మ గారికి యిచ్చివస్తున్నా” అంది. | 

“ఇవ్వాళ శలవుకదూ బడిబేదుగా? మీ పంతులమ్మగారి యిల్లు స్రీ 

తెలుసా ౪ అన్నాడు, 

“ఆం ఎందుకు తెలియదు! యీబిజారు నేవెళ్ళి ఓసందులోగుండా పోవాలో 
ఆంది, 

ఇద్దరూ చెరో కుర్చీలో కూర్చుని చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు 
రాధాకృష్ణ నచ్చి అప్పటికి ఆరుమాసాలు కావచ్చింది. మధ్యలో హైస్కూల్లో 
చేర్చటానికి వీలులేక పోయినందున లక్ష్మణరావుగారు రాధాకృష్ణని ఒక (పయి 

వేటు స్కూల్లో చేర్చారు. కళ్యాణి, రాధాకృష్ణ దిడినించి యింటికివచ్చిన తర్వా 

తనూ శలవరోజుల్లోనూ యిద్దరూ డాబాయెక్కి చదువుకుంటారు, 
ఇంతలో ఎందుకో నాగరత్నం అక్కడకు వచ్చింది. నాగరత్నాన్ని 

చూస్తే రాధాకృష్ణకు భయం, నాగరత్నం రాధాకృష్ణ కేసి కొరా కొరా చూస్తుండి 
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అందువల్ల రాధాకృష్ణ నాగరత్నాన్ని ఏమీ అడగడు, రాజ్యలక్కమ్మగారే రాఢా 

కృష్ణకు అన్నం అదీ పెడుతుంది, నొగరత్నం పై కివచ్చి శరర క్రిష్ణా! జ్ర 

అన్నది. . 

నాగరత్నం తనను యెప్పుడూ ఇంత సౌమ్యంగా, ఇంత ళొంత౦ 

పిలిచి ఎరగదు. ఎప్పుడై నా పిలవవలసివస్తే ఒరే కుర్రోడా అవి యీసడింపుగా 

పిలుస్తుంది, యివ్వాళ తనను పేరుతో పిలిచేటప్పటికి ఎందుకబ్బా ఇవ్వాళ ఇలా 

పిలుస్తుందనుకుంటూ రాధాకృష్ణ కుర్చీలోనించి లేచినిలబడి “ ఏమిటండీ 

అన్నాడు, 

“ఒకపని చేసిపేడతావు?” అన్నది, 

ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఆ పనేమిటో! అసలే తానంటే ఆమెకు గిట్టదు. 
ఒకసారి తనను వెళ్ళగొట్టిందిగూడా. అప్పుడు రాధాకృష్ణకు కథలోవిన్న రాజు 
చిన్నభార్య, తన సవతికొడుకును సప్త సముదాల అవతల మృరిచేట్టు తొ(ర్రలో 

వున్న పంచెవన్నెల రామచిలుకను తెమ్మని పంపిన వుదంతం తప్పక గుర్తు 

వచ్చి వుండాలి, రాధాకృష్ణ “పం పని” అన్నాడు జంకుతూ, 

తీరావింటే ఆమె చెప్పినపని ప్రమాదకరమైందేమీకాదు. అర్దరూపాయి 
బిళ్ళ రాధాకృష్ణ చేతులో పెట్టి “బజారుకువెళ్ళి పుస్తకాలు అమ్మెవాళ్ళ దగ్గిర 

[వత కధలు పుస్త కంఒకటి తెచ్చిపెట్టమ"”ని చెప్పింది, చెప్పి అంతటితో వూరు 

కుందా; రాధాకృష్ణ మెట్టుదిగేవరకూ “అర్ధరూపాయి భద్రం” అని విసుగు 

లేకుండా చెపుతూనే వున్నది. 

ఆమర్నాడుగూడా రాధాకృష్ణ అదే సమయానికి బడినించివచ్చి ఆన్నంతిని 

పుస్తకం చేతోపుచ్చుకుని డాబాపైకి ఎక్కాడు. కళ్యాణి ఆక్కడ కుర్చీలో 
కూర్చుని ఏదో (వ్రాసుకుంటూవుంది. 'రాధాకృష్ణగూడా ఓ కుర్చీలో కూర్చుని 
“యివ్వాళ మీ పంతులమ్మ నాకు కనిసించింొ దన్నాడు. 

కళ్యాణి వాయడం ఆపి తలఎత్తిచూచి “ఎక్కడ ?” అని అడిగింది. 

“నేను యిందాక బడికి వెసతూవుంపే మీ పంతులమ్మ మార్కెటులో 
నించి సంచితో కూరలు సట్టుకెళుతూ వుంది” అన్నాడు, 

“తల్లో పూలు పెట్టుకు౦దా ?” 

అనేస సరీగా చూఢలేదుం” 
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“నిన్న నేను యిచ్చినపూలు పెట్టుకుందేమోనని ?” 

“వూరికేవస్తే ఎందుకు పెట్టుకోదుః రేపు మీకు బడివుందా ?” 

“ఆ(, అందుకనే కొంపోజిషన్ ,వాసుకుంటున్నాను. నువ్వు. అన్నం 

తిన్నావా ల్ో 

కరు? 

“ఏవరు పెటారు ? అమ్మ పెట్టిందా 9” 
అ లబ 

“అమ్మే పెటింది.” 
అ 

“అమ్మ అన్నం తినలా. పొద్దున కాఫీ గూడా తాగలాటొ 

* ఎందుకని 1” 

“అత్తయ్యా, ఆమ్మా అరుచుకున్నారు.” . 

ఆందుకనే కామాలు = తాను బడినించి వచ్చేసరికి రాజ్యలక్మమ్మగారు 

గదిలో పడుకుని వుంది. రోజూ తాను బడినించి రాగానే పిలిచి అన్నం పె'పేది, 
గదిలో పడుకుని వుండడం వల్ల వంట్లో బాగుండలేదేమో అనుకున్నాడు. 
తర్వాత కాసేపటికి రాధాకృష్ణ రావడంచూచి ఆమె లేచి అన్నం పెట్టింది, 

అప్పుడు రాధాకృష్ణ పుస్తకం అక్కడపెట్టి గబా గదా కిందికిదిగి వెళ్ళిచూస్తే 

రాజ్యలత్మమ్మగారు యిందాక పడుకున్న గదిలోనే పడుపనివుందిం రాధాకృష్ణ 

లోనికి వెళ్ళి తలుపుదగ్గరగా నిలుచున్నాడు, రాజ్యలక్మమ్మగారు రాధాకృష్ణను 
చూచి “ఏం రాధాకృష్ణా” ఆంది. రాధాకృష్ణ సలకలేదు* 

ల రవి 

“ఫు స్తకాలకేమన్నా డబ్బులు కౌవాలా ?” అంది, 

రాధాకృష్ణ దానికి గూడా జవాబు చెప్పలేదు. తలవంచుకుని నిలబడి 

వున్నాడు ఆతని ముఖంలో ఏదో ఆవేదన వ్య క్తమవుతూ వుండడం గమ 
నించి రాజ్యలక్కమ్మగారు “నిన్ను యెవరైనా ఏమైనా అన్నారా?” అని 

ఆఅడిగిందిం 

ఈ క (హు” అన్నాడు తలనంచుకునిం 

అప్పుడు రాజ్యలక్మమ్మగారు తల్లిమీద కేమన్నా ధ్యాస పోయిందేమో 

అనుకుని “చెన్నకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది ?” అంది. 

a % మీరు అన్నం తినలేదటగా?” అతనికంఠం రుద్ధమైంది, 
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ఆ మాటతో ఆమె హృదయం అఆర్జ్రమైంది. “ఏవరుచెప్పారు నీకు 

కృష్టా” అని అడిగింది 
“కల్యాణి” 

“*ద్రి్యట్రాలే నాయనొః అందుకేనా నువ్వు వచ్చింది" అందిం 

ఇంతలో కల్యాణిగూడా వచ్చి “అన్నం తిందుగాని ల” మ్మని తల్లి 

చెయ్యిపట్టుకుని లేవదీసి కూర్చో పెట్టింది. అప్పుడు రాజ్యలక్కమ్మగారు యిద్దరు 

పిల్లలూ తనను గురించి అట్లా యిదికొవడంచూసి లేచివెళ్ళి భోజనంచేసింది, 

ఆ సాయంత్రం దాదాపు ఆరుగంటలకు వీధి గుమ్మందగ్గర కారుహారన్' 
(మోగింది. డైవరు లోపలికివచ్చి టికెట్లు *అందటంలేదండి* మనం కొస్త 
పెందలాడే వెళ్ళడం మంచిది అన చెప్పాడు రాజ్యలక్ష్మమ్మగారితో. ఆవూళ్ళో 

రొజులుమారాయి చి|తం ఆడుతోంది సినిమాకి వెళదాం అనుకున్న దగ్గరనించి 
కల్యాణి సంతోషానికి మేరలేదు. గంట సేపటినించి ముస్తాబవుతోంది సె'పై 

తెరచి ఏ బట్టలు వేసుకుందామన్నా మనసొప్పడంలేదు. అంధులోవున్న దిట్ట 

అస్నీ బాగానే వున్నవి, అన్నీ ఆదంగానే కపినుస్తున్నవి. ఏబట్టలు వేసుకోడ మో 
ఆలోచించి ఆఖరుకు రోజా జాకెట్టు, పనుపురంగుమీద బ్లూ గీరలువున్న సిల్కు 

లంగా తీసి కొట్టుకుని గోడనవున్న అద్దందగ్గరకీ వచ్చి తిలకం పెట్టుకుని వెళ్ళి 

కారులో కూర్చుంది, రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు (ప్రయాణమై హాల్లో కుర్చీలో కూచుని 

వున్న రాధాకృష్ణను, “రా కృష్ణా" అనగా రాధాకృష్ణ ఆమెవెంటనేవెళ్లి కారులో 

కూర్చున్నాడు, కారుకదిలి వెళ్ళిపోయింది. 

తర్వాత వారంరోజులకు ఒకనాటి ఆపరాహ్నం మూడు గంటల వేళ 

లక్క్మణరావుగారు “అమ్మాయీవాళ్ళూ గన్నవరంనింని యీబండిలో దిగుతారు. 

తీసుకుర” మ్మని డై9వరుతోచెప్బి కౌరును రైలుస్టేషనుకు పంపాడు, కొరు 
పంపి లక్మణరాపుగారు కచేరిహాల్లో కూర్చుని ఎవరితోనో వ్యవహార విషయాలు 
మాట్లాడుతున్నాడు. ఎల్లుండ్ శుద్దదళమి కల్యాణి పుట్టినరోజు పండగ, ఇంకొ 

కాసేపటికి తన అక్కావాబ్ళూ వస్తారని కల్యాణి సం(బ్రాలు పడుతున్నది, కాసే 
పటికి వీథిలో కారుహారన్ (మోగింది. కల్యాణ్ ఒక పరుగులో వీధిలోకి 
వెళ్లింది. అక్కా బావా సిల్లలూ కారు దిగుతున్నారు. కల్యాణ్ అక్కచంకలో 
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వున్న రఘును యేడ్చినకొందికి తీసుకుని యెత్తుకుంది. “ఏం పిల్లా, ఎదు 

రొచ్చావు ? సీపెళ్ళికి వచ్చాం” ఇవి బొవ సుంద[రావు అన్నమాటలు. 

కల్యాణి “పోబావా” అంటూ రఘుని తీసుకుని లోపలకి పరుగు పెట్టింది* 

“పిల్లణ్తి సడేసేవు = నిదానంగా నడవ్వే” అని కేకేసింది వాళ్ళక్క 
శ్యామల, 

ఐదేళ్ళ పద్మను చెయ్యిపట్టుకుని నడిపించుకుంటూ దంపతులిద్దరూ 
లోనికి వెళ్ళి గడపమెన్సైక్కుతూ వుండగా; రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు యెదురువచ్చి 
“పిల్ల వాడు ఆట్లానలిగి పొయ్యాడేం అమ్మాయి 2” అవి అడిగింది. 

“ఈమధ్య వాడికి అజీర్ణం సట్టుకుంది = మళ్ళా కోలుకోలేదు” అంది 

శ్యామల, 

కచేరిహాల్లో లక్ష్మణరావుగారు ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నవాడల్లా లేచి 
అక్కండికివచ్చి ఆల్లుణ్ణి సరామర్శచేసి కల్యాణి దగ్గరవున్న మనవజ్జి యెత్తుకుని 
మురిసిపొయ్యాడు. ఇంతలో నాగరత్నం అక్కడికివచ్చి “అంతా బాగా వున్నారా 

అమ్మా, ఎన్నాళ్ళనాడో నిన్ను చూసినట్టుగా వుంది, ఆందరిమల్లే కాకుండా నువ్వు 
వెళ్ళి నచోటగూడా మంచిదాన వనిపించుకుంటున్నావు, యెప్పుడూ నీ మాసే 

అనుకుంటూవుంటాను, అబ్బాయిగూడావచ్చి శాన్నాళ్శ్ళయింది. యిటు రావడమే 

లేదు.” అందిః 

సుంద రావు, శ్యామల లోనికి వెళ్ళి కొళ్ళు కడుక్కుని మధ్య హాల్లోకి వచ్చి 

కూర్చున్నారు. కల్యాణి బావదగ్గర కూర్చుంది. రాజ్యలక్మమ్మగారు పద్మను 

యెత్తుకుని వాళ్ళ దగ్గరగా నిలుచుని కూతుర్ని యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసు 
కుంటూవుంది. 

“బాగా చదువుకుంటున్నా వా ో  అని అడిగాడు కల్యాణిని సుంద(రావు, 

“ఆహా” అన్నది కల్యాణీ 

“బాగా చదువుకోకపోతే మంచి మొగుడురాడు. సీ యిష్టం” అన్నాడు 

“పోబావా నువ్వు మరీని” ఆంది కళ్యాణీ, 

“రేపు యెట్లయినా పుట్టినరోజు పండుగ్గాః సనిలోవని= ఎవర్నన్నాచూసి 
ముడిసెపీస్టే సరిపోశుంది” అన్నాడు, 
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శ్యామల ఆందుకుని “చిన్నపిల్ల దానికి ఇస్పుడేం తొందరలేండి. యీడేరి 
యింటకూర్చుని సెనిమిటికోనం కలవరిస్తున్న మీ చెల్లెలికి ముందు తీసుకు 

రాండి” అందిం 

“అక్క చెల్లెల్ని వనకేను కొస్తున్నదే!: యింట్లో నుంచుకుంటావా? రేశ్చ 
చెయ్య వెట్లాగు?” అన్నాడు, 

“ఏందుకు చెయ్యం లేండి = యివ్పుడు చెల్లెలికి తెచ్చేటందుకు యింత 

సతమత మైపోతున్నారా ౩ రేపు మరదలికి వెదికేటస్సుడు కనపడుతుంది, 

యప్పుడు చులాగ్గా అనడంకాదు” అందిం 

“వెయ్యిమీద వెయ్యిపోసి తీసుకురాము, మీ నాయనకేం, కుబేరుడు” 

అన్నాడు, 

“అల్లుళ్ళ కళ్ళకు మామలంతా అలాగే కనిపిస్తారు” అంది శ్యామల, 

“ఏదో అంతమా త్రపుది కానివ్వండి నాయనా” అని ముసి ముసి నవ్వులు 

నవ్వుకుంటూ రాజ్యలత్మమ్మగారు లోనికి వెళ్ళిపోయింది, 

“ఇదిగో బావా, సినిమాలో ఒకబ్బాయి అంతా నీలాగే వున్నాడు” ఆంది 

కళ్యాణి. 
“నాలాగే!” 

“ఆ కళ్ళూ, ముక్కూ చెవులూ అంతా సీ మాదిరిగానే వున్నాడు చానా.” 

“వుండి?” 

“ఆ అబ్బాయి పిల్లిని చూచినా, కుక్కను చూచినా జడుసుకుంటాడు," 

“జడుసుకుని ఏంచేశాడు ? చెప్పు = భార్యని కావలించుకున్నాడా” 
శ్యామల అందుకుని “పోండి మీరు మరీని” ఆంది. 

“వినవేం బావా? ఆ అబ్బాయి యింట్లో గండుపిల్లిని చూచి భయపడి 
వెనప్క_పోయి పొయ్యిదగ్గర గిన్నెలో అప్పుడే వంపిన వేడి వేడి గంజిలో 

కాలువేసి ఇక లటోమంటూ గంతులు పెట్టాడు" అని విరగదిడి నవ్వింది 
కళ్యాణి, శ్యామలగూడా నవ్వింది. 

“అంతా యిస్సుడే నవ్వేయ మాకు, రేపటికి కాస్త దాచుకో” అన్నాడు 

బొనః 
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రాజ్యలక్కమ్మగారు రెండు వెండి కప్పులతో కాఫీ పట్టుకుని గుమ్మం 

ఆవతల నిలబడి “ఇట్లా రావే అమ్మాయి” అని కేక వెయ్యగా కల్యాణి తల్లి 

దగ్గరకు వెళ్ళింది, “రెండూ ఒకసారే పట్టుకెళితే పడేస్తావేమో ? ముందు వకటి 
పట్టు కెళ్ళి బావకిచ్చిరా” అందిం 

ఇంతలో బడినించి రాధాకృష్ణ రావడం చూసి రాజ్యలక్ముమ్మగారు రాధా 

కృష్ణను పిలిచి రెండోకప్పు అతనికిచ్చి పంపింది, 

కల్యాణి కాఫీ బావకిచ్చి “పుచ్చుకో వేం బావా? కుడితినీళ్ళని సందేషా 

స్తున్నావా ఇ” అంది, 

“ఆ సందేహం ఎంతమాత్రం లేదు పిల్లా, వేడిగా వుందని" అన్నాడు, 
పక్కగా కూర్చున్న భార్యకు కాఫీ తెచ్చి యిచ్చిన రాధాకృష్ణను చూసి సుంద 

(రావు “యీ కురాడెవరు 2” అన్నాడు, గుమ్మంలోనున్న రాజ్యలక్మమ్మగారు 

రాధాకృష్ణనుగురిరిచి ఫలానా అని చెప్పింది, 

సుంద(రావు కాఫీ తాగి బజారుకు వెళ్ళిపొయ్యాడు, న మర్నాడు 

సోయం (త్రానికల్లా మిగతా బంధువులంతా వచ్చారు, యిల్లంతా సందడిగా వుంది* 

ఆ తెల్లవారి వారి యిల్లు వచ్చేవారితో పొయ్యేవారితో కోలాహలంగా వుంది, 

వచ్చిన అతిథులను పరామర్శ చెయ్యడంలో లక్ష్మణరావుగారికి వూపషిరిసలపడం 

లేదు. రాజ్యలశత్మమ్మగారికి పనులు పురమాయించటంతో సరిపోతున్నది, ఇక 

కల్యాణ్ వచ్చిన తన జతకత్తెలను పరామర్శ చెయ్యడంలో మునిగిపోయింది, 
లోపల వంటప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు చేస్తున్నారు. 

కల్యాణికి చాలా బహుమతులు వచ్చినవి. మధ్యాన్నం పెద్ద విందు జరి 

గింది, ఆ సాయంత్రం (పథ్యాత గాయనీమణిచేత పాటకచేరి జరిగింది 

రొ 

స్ఞ్రాజవాడలో మైలవరంహాలు వీధిలో గల ఓ డాబా వసారాలో కూర్చుని 

గౌరి శశికి తలదువ్వి జడవేస్తున్నది, గౌరి శశికి జడ వేస్తూ చేతినవున్న రిష్టు 
వాచి చూసి “ఆరు కావచ్చింది, రాజారావు యింకా రాలేదు 9?” అనుక్నుది. 

ఆ డాబా ఒకభాగంలో గౌరి వుంటున్నది. ఆవతల భాగంలో యెవరో 

వుంటున్నారు, గౌరి అక్కడకు వచ్చి ఆరుమాసాలు దాటింది, ఇప్పుడు చలపతి 
10 
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స్థానే రాజారావు వెలిశాడు. దాదాపు రెండుమాసాల [క్రిందట ఒక రోజున 

చలపతి బజారునించి ఇంటికి రాగానే గొరికీ చలపతికీ వాగ్యాదం జరిగింది, 

“నామెళ్లో నగలుగూడా మార్చివే స్తిమి= వుద్యోగం సంపాయిస్తానని 

యిన్నాళ్ళబట్టి "పూరికే తిరుగుతున్నావు. చేతిలో డబ్బయిపోయింది. యిక 

యెట్లా గడవాలి ?' ' అన్నది గొరిం 

“నేనుమా(త్రం వూరుకున్నానా ? కొలికి బలపం కట్టుకుని తిరుగుతూనే 

వున్నాగౌ ? 2” అన్నాడు చల సతి. 

“దొరికే వుద్యోగానికి యిన్నాళ్ళు తిరగాలా ?” 

“వృద్యోగం దొరక్క మహామహావాళ్ళు తలకిందులవుతున్నారు.సీ కేం 

తెలును ?* 

“నాకేం తెలుసు ? వండిపెడితే తినడం తెలుసు.” 

“నేనేగా తినేది! సీ కళ్ళకు అంత చులకనగా కనిపిస్తునానన్నమాట,” 

“ఇప్పుడు చేతిలో డబ్బులేదు, యెట్లా జరగాలి ?” 

జవ్యద్యోగంలేంది నన్నెక్కడ తెమ్మన్నావు ? ఇంకో నగ వున్నదిగా. 

అదిగూడా మారిస్తే యీలోపల వుద్యోగం దొరుకుతుంది.” 

“వున్న యీ నగకూడా ఆఖరుచెయ్యాలని కూర్చున్నావు. యిది అమ్మెం 

దుకు వీలులేదు. యేదో తవ్వి తలకెత్తుకానని చెప్పి మెళ్ళో నల్లపూసలో, తెల్ల 

పూస లేకుండా చెయ్యాలని కూర్చున్నావు,” 

“నేనేం తవ్వి తల కెత్తుతానని సీతో చెప్పలేదు. యీ చాటుమాటు వ్యవ 

హారం దేనికి, వద్దీగా బతుకుదామని నువ్వేగా పోరుచేసింది.” 

“పెగా నామీద దొలప్పతున్నావా ? అట్లా సంపాయిస్తాను, యిట్లా 

పంపాయిస్తాను అని చెప్పి తీసుకొచ్చి 1” 

“నెవమంతా నానెత్తినే వేస్తున్నావు ! సంపొయించేదాకా సీదగ్గర ఓపి 

కేది $” 
“ఎప్పటికీ నువ్వింకా సంపాయించి రాసులుపోసేది? యీ మాయ 

మాటలు దేనికి? 

“నూయమాటబేనా 1” 

“మాయమాటలు కాకపోణే' యేమిటిః నగ అమ్మేందుకు వీల్లేదు: డబ్బు 
- యెక్కడవించి తెస్తావో తీసుకురా ?” 
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“ఇందాకటినుంచి చెప్తతుం దేమిటి ?” 
“ఏమిటి చెప్పేది? అంత చాతగానివాడివి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు 2” 

చలపతి కోపంతో “చేతగానివాడినా ?” అంటూ గొరిని రెండుదెబ్బలు 

వేసి చరచరా వీధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. 
తర్వాత నాలుగు రోజులకు గౌరి గదిలో మంచంమీద వెక్కివెక్కి 

యేడుస్తున్నది, చలపతి ఆరోజున తనను కొట్టి వెళ్ళిపోవడం పోవడం అంత 

వరకూ రాలేదు. తాను అతన్ని నమ్ముకుని వచ్చింది, తాను అతనిమీద పెట్టు 
కున్న ఆశలన్నీ ఆడుగంటినవి, తాను నిర్మించుకున్న ఊహాసౌధాలన్నీ కూలి 
పోయినవి. ఆతడు తన్ను యింత (దోహంచేసాడని అనుకోలేదు. బంగారం 

వంటి కాపరాన్ని చేతులారా చెడగొట్టుకుని వచ్చేసింది. యిక సంఘంలో 
తనకు స్థానంలేదు. జీవితంమీద విర కిలో బావిలో దూకినవాళ్ళకు ఒక మునుకు 
చేసిన తర్వాత మళ్ళా జీవికేచ్చ కళ సుతం, అప్పుడు (బతకాలంటే యెట్లా 

[బతకడం, గిరి పరిస్థితి గూడా అంతే అయింది, సంఘానికీ తనకూ మధ్య 

అంతులేని అగాధం యేర్పడ్డదిం రెంటికీ చెడ్డ 'రేవడిగతి ఆయింది తన బతుకు * 

యిప్పుడు గత్యంతరం యేమిటి? యెంత ఆలోచించినా దారీ తెన్నూ కనబడటం 

లేదు. 
ఆ సాయం [తం గౌరి త నదగ్గరవున్న నగగూడా అమ్మేసింది, ఆవచ్చివ 

డబ్బుతో మరో రెండునెలలు గడిచినవి. గొరియింటికి “యిందులో ఎవరుంటు 

న్నారు ?” అనీ “యీ పోర్షన్ అద్దెకిస్తారటగా 2” అనీ యేదోవంక పెట్టుకుని 

యెవరెవరో వయస్సులోవున్నవాళ్ళు వచ్చి వెళుతున్నారు, గౌరిచేతిలో డబ్బయి 
పోవడంవల్ల ఒకరోజున గౌరి లోపల విచారంతో సడుకుని వుండగా పక్క 

భాగంలోవున్న వెంకటమ్మనచ్చి గౌరి పడుకున్న మంచంమీద కూర్చుని 

“ఏందుకు దిగులుపడతావు ? పోయినవాడు యెట్లయినా పొయ్యాడు, అతడిం౦ంకా 

తిరిగివస్తాడనుకుంటున్నావా? యెప్పటికీ అనుకోవద్దు. యిట్లా నమ్మించి మోనం 
చేసినవాళ్ళను చాలామందిని చూశాను, యెందుకుగాని ఒకాయన వున్నాడు,చాలా 
డబ్బుగలవాడు. దిజార్లో బట్టలకొట్టూ అఆదీవుంది. మనిషి అందంగా వుంటాడు, 

నిన్ను చూశాడట. నాతో చెప్పాడు. నువ్వంటే మాంచిమోజులో వున్నాడు. 

యెందుకు చెడతావుగాసీ ఆయన్ని అట్టి పెట్టుకో. సీ కరువు తీరిపోతుంది” 
ఆనిచెప్బ్టింది. 
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గౌరి జవాబుచెప్పలేదు. మళ్ళా వెంకటమ్మ ఆందుకుంది, “అంత డబ్బు 

గలవాడు తనకై తాను నిన్ను వెదుక్కుంటూ రావడం సీ అదృష్టమనే చెప్పాలి, 

అతన్ని చేపట్లావంటే సీ వళ్ళంతా బంగారంచేసివేస్తాడు యీ అవకాశం 

జారవిడుచుకోవద్దు. పనికిమాలినవాళ్ళని నమ్ముకుంటే యేంలాభం. యిట్లాగే 
దగాపుచ్చిపోతారు” ఆని చెప్పింది. 

నిరుత్తరం అంగీకారంగా భావించి వెంకటమ్మ ఆ సాయంత్రమే రాజా 

రావుని తీనుకొచ్చింది, గౌరికి మళ్ళా నగలు ఆమిరినవి. అప్పటినుంచీ యే 

లోటూ లేకుండా సుఖంగా జరిగిపోతున్నదిః 

గౌరి శశికి జడవేసి రిబ్బనుకట్టి లేచివెళ్ళి సబ్బుతో ముఖం కడుక్కు 

రమ్మని చెప్పేఅంతలో రాజారావు టక్టక్ మని బూట్లచప్పుడు చేసుకుంటూ 

వచ్చి “యింకా మీరు సిద్ధంకాలేదా ?” అన్నాడు. 

“అంతా ఆయిపోయింది. ఇక చీరకట్టుకోవడమే తరువాయి, మీ కోసమే 

యెదురుచూస్తున్నాను” అన్నది గౌరి 

“త్వరగా కానివ్వండి. ఆరున్నర కావచ్చింది. మనం వెన్లేసరికి ఆట 
(ప్రారంభిస్తారు "అన్నాడు రాజారావు, 

గురంబండి వచ్చి వాకిటిముందు నిల్చింది. గౌరి, శశి ముందు బండిలో 

ఎక్కారు. తర్వాత రాజారావు యెక్కాడు. బండి కదిలింది. ఇంతలో సక్క_ 
పోర్షనులో వున్న వెంకటమ్మ గుమ్మంలో నిలబడి “అబ్బీ బండి ఆప్ప, 

గౌరమ్మాః మాపోరది సినిమాకి వస్తానంటూ యేడుస్తున్నదిగానీ కాస్త తీసు 
కెళ్ళమ్మూ” అని చెప్పింది. 

బండివొడు “వెనక బరువై ౦ది* ముందు యొక్కించ” మన్నాడు. గౌరి 
ఆ అమ్మాయిని బండియెక్కించి సరసన కూర్చో పెట్టుకుంది. “గౌరమ్మా, దాని 
తలలో జడవిళ్ళా అదీ వున్నదిగానీ కాస్త చూస్తూ వుండమ్మా” అని చెప్పింది 
వెంకటమ్మ. బండి సాగి వెళ్ళిపోయింది 

జా 

క్రాలగమనంలో ఐదు సంవత్సరాలు దాటిపోయినవి. ఆనాటి ఉదయం 
ధాధాకృష్ణ డాబాపై న తనగదిలో దువ్వెనపుచ్చుకుని (కౌపు దువ్వుకుంటూ కిటి 
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కీలో నుంచి బైటికి చూస్తున్నాడు. కిటికీ ఎదురుగా కొబ్బరిచెట్టునిండా కాయలు 
నిండు చూలాళిలా కనిపిస్తున్నవి. (పహారీ గోడదగ్గర గుబురుగావున్న పూల 

మొక్కలదగ్గర నిలుచుని కల్యాణి పూలుకోస్తున్నదిః రంగురంగుల సీతాకోక 

చిలుకలు పూలమొక్కలపై న ఆడుతున్నవి. నాగరత్నం అంట్లు తోముతున్న 

వనిమనిషిమీద కేకలు వేస్తున్నది. మేడప్రక్కస్థలంలో పాకవేసుకుని వుంటున్న 
గుజ్దింబండితో లే సోములుభార్య పాకవెనక చట్టి దగ్గర పెట్టుకుని, చేపలు రాతి 

మీద వేసి కోముతున్నది, దూరాన్నించి రమ వాళ్ళమేడపైన వసారాలో కూర్చుని 
పుస్టకం చదువుకుంటూ కనిపిస్తున్నది. రాధాకృష్ణ తలదువ్వుకుని దువ్వెన కిటి 

కిలో పెట్టి కుర్చీలో కూర్చుని పు _స్పకం చదవడం మొదలు పెట్టాడు, రాధాకృష్ణ 

వయసు 'యివ్పుడు పర్జెనిమిదేళ్ళు. నూనూగు మీసాల నూత్నయవ్వనం! అత 

డీప్పుడు యింటరు చదువుతున్నాడు. రాధాకృష్ణ యిరితవరకూ (పతీసంవత్సరం 

మంచిమార్కులు తెచ్చుకుంటూ కప్పకుండా ప్యాసవుతున్నాడు. రాధాకృష్ణస 

యెందులోనూ యేలోటూ లేదుగానీ తల్లి నిగురించి ఒకపే చింత. ఆ మధ్య 

కొరిటిపాడు తన తాతగారింటికీ జగన్నాధపురం అమ్మమ్మగారింటికీ వు త్తరాలు 

రాసి తల్లి నిగురించి భోగట్టాచేశాడు కానీ, అక్కడ తల్లిలేదని జవాబువచ్చింది, 
త ల్లిగుర్తు కువచ్చినవ్పుడల్లా ఆమె యెక్కడుందోనని వేదనపడుతూ వుంటాడు, 

అట్లా పుస్తకం చదువుతున్న రాధాకృష్ణకు డాబా మెట్లమీదనుంచి “ రాధా 

కృష్ణా!" అన్న: పిలుపు వినవచ్చింది.అది లక్ష్యణరావుగొంతు, రాధాకృష్ణ చప్పున 

పున్తకంమూసి (డ్రాయరుమీదపెట్టి చకచకా కిందకిదిగి వెళ్ళాడు, ఆప్పుడే 
వచ్చిన టపాను పట్టుకుని లక్షణరావుగారు మెట్ల దగ్గర నిలబిడివున్నారు. రాధా 

కృష్ణను చూసి “యిందులో రెండు ఇంగ్లీషు ఉత్తరాలున్నవి చదవాలి రమ్మ"”ని 

PT హాల్లోకి పిలుచుకు వెళ్ళాడు. లక్ష్యణరావుగారికి నరీగా యింగ్రీషురాదుః ఈ 

మధ్యనే కొద్దిగా నేర్చుకున్నారు. యిం గ్లీ పువచ్చిన గుమాస్తా వ్యాపారంమీడ 

పొరుగూరు వెళ్ళాడు, రాధాకృష్ణ శెలవరోజుల్లోనూ తీరికసమయాల్ల్'నూ కచేశి 
హాల్లో కూర్చుని వ్యాపార విషయాల్లో పాల్గొనటంకద్దు. రాధాకృష్ణ అన్ని విష 

యాల్లోనూ స్వంతకు[రవాడిలా అయిపొయ్యాడు. ఒకసారి యేంజరిగిందం కే; 

రాధాకృష్ణ యేదో పనిమీద మధ్యహాల్లోవున్న గదిలోకి వెళ్ళాడు. ఆ గదిలోనే 
ఇనప్పెన్టై వున్నది. రాధాకృష్ణ వెళ్ళేసరికి ఆ యిన ప్పెస్టైముందు నోట్లకట్ట పడి 
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వున్నది, లక్మణరావుగారు ఇన ప్పె సై తెరచి నోట్లు లెఖ్క పెట్టుకుని తోంద 

గ్రలో ఆ కట్ట లోవల పెట్టడం మర్చిపొయ్యారు, అప్పుడు రాధాకృష్ణ ఆ నోట్ల 

కట్టను శాజ్యలక్ష్మమ్మగారిని పిలిచి యిచ్చాడు. . 

రాధాకృష్ణకు లక్ష్మణరావుగారిదగ్గర చనువులేదు. ఆయన్ని పలకరించ 

టానికి బిడియపడతాడు. తనకేదై నా డబ్బు కావలసివస్తే రాజ్యలక్మమ్మగారిని 
ఆడిగి తీసుకుంటాడు, రాధాకృష్ణ ఆమెను “అమ్మా” అని పిలుసాడు, 

రాధాకృష్ణ లక్ష్మణరావుగారికి వుత్తరాలు చదివి వినిపించాడు, “ఆనిక్కి 

నువ్వు దిడినించి వచ్చేసరికి పోస్టు వేళ దాటిపోతుంది. యిప్పుడే వీటికి జవా 

బులు [వాయొమని లక్ష్మణరావుగారు చెప్పగా రాధాకృష్ణ లెటరుపేడ్ తీసుకొని 

అక్మణరావుగారు చెప్పిన (ప్రకారం ఇంగ్లీషులో వుత్తరాలు [వాసి మడిచి కవ 

ర్తలో "పెట్టి ఆంటించి బై అ|డసులు (వాసే నసరికి రొ లేజీ వేళ కావడంవల్ల రాధా 

కృప లోనికి వెళ్ళి భోజనంచేసి కాలేజీకి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

. రాధాకృష్ణ కాలేజీకి వెళ్ళేసరికి ఒక్కక్క విద్యార్థి అప్పుడే చేరుకుం 
టున్నారు. రాధాకృష్ణ కాలేజీ వరండాలో కాలు పెస్తైనరిక చందం అప్పుడే 

గేటుదాటి వస్తున్నాడు, చం. దాన్ని చూసి, : రాధాకృష్ణ నిలబడ్డాడు, యింతటో 

చంద్రం వచ్చి కలుసుకున్నాడు, 

“రాతి నువ్వు యింటికి వెళ్ళేసరికి యెంతసేపయింది ?” అని ఆడి 

గాడు రాధాకృష్ణ, 

“ఎనిమిది గంటలయింది. *యీవరదాక యేం చేస్తున్నావిని నాన్న 
కోవ్పడ్డాడు” అన్నాడు చంద్రం, 

చంద్రం ఓ పేదవిద్యార్థి, అతనిది దగ్గరలో వున్న ఓ (గ్రామం. రోజూ 
మూడుమైళ్ళు నడిచి చదువుకోడానికి వస్తూవుంటాడు, మంచి చురుకై నవాడు* 
యింతవరకూ క్లాసు తవ్చకుండా నస్తున్నాడు. అతనికి స్కూలు లుజీతం అదీ 
యే: స్నేహితులో కడుతూవు౦ంటారు, నిన్నసాయం [తం స్కూలు వదీలిపెట్టాక'' 
మి(తులంశా కాలవకట్రమీద కూర్చుని మౌట్లాడుతూవుం"పే వాళ్ళకు శెలియ' 
కుండానే దానంతట అదే (పొద్దుకూకింది. అప్పుడు చంద్రం తొందర తొంద 
రగా లేచి యింటికి వెళ్ళికొయ్యాడు, 
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వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుతూ వుండగా యింతలో టక్టక్ మని బూట్ల 

చప్పుడు చేసుకుంటూ రమ వచ్చింది, యె[రటి శరీరచ్చాయ, అందమైన ముఖం, 

తెల్లటి మల్లెపువ్వులాంటి లంగాపైన రోజారంగు వోణీవేసి ఆకుపచ్చ రంగు 
జా కేట్టు తొడిగింది. 

“ఏం రమా ? నేను వచ్చేటప్పుడు మీ తమ్ముణ్ణి అడిగితే నువ్వు కాలేజీకి 
వెళ్ళావని చెప్పాడు, ఆలస్యంగా వస్తున్నావు?” అని ఆడిగాడు రాధాకృష్ణ, 

“బయలు దేరడమైతే ముందుగానే బయలుదేరానుగాని దారిలో మావాళ్ళ 

యింటికి వెళ్ళడంవల్ల ఆఅన్యమైంది* అంది రమ, 

ఇంతలో గంట మోగింది, ఆవరణలో అక్కడక్కడ వున్న విద్యారు 
లంతా త్వరత్వరగా ఎవరి గదుల్లోకి వారు వెళ్ళారు, 

సాయం తం ఐదుగంటలకు కాలేజి వదిలిపెట్టారు. విద్యార్థులంతా జట్లు 

జట్లుగా యేవేవో మాట్లాడుకుంటూ యిళ్ళకు వెళ్ళిపోతున్నారు. . రాధాకృష్ణ, 

చంద్రం గేటుదాటి నడుస్తున్నారు, 

“రాతి తొందరలో యింటికి వెళ్ళేటప్పుడు జేబులో కలం యెక్కడ 
పడిపోయిందో ? రాధాకృష్ణా, యివాళ పెన్సలుతో రాసేటప్పటికి లెక్చరర్ 

కోప్పడ్డారు” అని చెప్పాడు చంద్రం 

“అవును నేనుగూడ విన్నాను. అయితే యెట్లా పాపం ? అన్నాడు 
రాధాకృష్ణ, : 

“పంచే సేది? కాలేజి జీతంగూడా వాళ్ళను వాళ్ళను అడిగి కడుతూ 

వుంటే యింటిదగ్గర అన్నం "పెస్టైటందుకే కష్టంగా వున్నది, “వంటి రెక్క 

పాటు బండంత సంసారాన్ని యెలా ఈడ్చుకొచ్చేది. పావలాడబ్బులు తెచ్చు 

కునే యీడులో యింకా యెందుకొచ్చిన చదువులు'అని మా తండ్రి యెప్పుడూ 

అంటూవృ౦టాడు. నేనే బలనంతాన చదువుతున్నాను” అని చెప్పాడు చంద్రరా 

“యింటిదగ్గర జరుగువాటులేక వాళ్ళు అలానే అంటూ వుంటాయ.” 

“ఒకళ్ళను “మెందాక అడిగేది ? ఒక్కొక్కసారి చదువు మాని వేద్దామా 

అన్న విరక్తి పుడుతుంది.” 

“యింత మాత్రానికి అస్రసన్యాసంచేస్తే యెట్లాగోయ్ ? పోనీ నా కలం 
యిస్తా తీసుక” అంటూ రాధాకృష్ణ జేబులో కలంతీసి చంద్రానికి యిచ్చాడు. _ 
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“అయితే సీకెట్లా ?” కలంతీసుకంటూ ఆన్నాడు చంద్రం. 

“ఫరవాలేదు&నేను యింకోకలం కొనుక్కు౦టాబే” అన్నాడు రాథా 

కృష్ణం. 
ఇద్దరూ రోడ్డుమలుపులోవున్న సెటోలుబంకు దగ్గర విడిపొయ్యారు. 

చం[దం తన వూరికీ రాధాకృష్ణ తన యింటికీ వెళ్ళిపొయ్యారు. 

కల్యాణి అస్సుడే స్కూలునుంచివచ్చి డాబాపై కి వెళ్ళి తనగదిలో కుర్చీలో. 

కూర్చున్నది. కల్యాణీ యిప్పుడు స్కూలు ఫైనల్ చదువుతున్నది. శరీరమంతటా 

అప్పుడే వికసిస్తున్న నవయవ్య్వనం: యెండ తగ్గిపోవడంవల్శ కిటికీలోనుంచి 
చల్లని మంద మారుతం వీస్తున్నది. కల్యాణి ఓ పుస్తకంతీసి అటూ యిటూ 

పేజీలు తిస్పి ఆ పుస్టకం మళ్ళా (డ్రాయరుమీద పడవేసి మరిఒక పు స్తకంతీసు 
కుని (వాసుకోడం మొదలు పెట్టింది. 

ఇంతలో కాలేజినించివచ్చిన రాధాకృష్ణ పుస్తకాలు తన గదిలో పెట్టి 
కల్యాణి గదిలోకి వచ్చాడు. కల్యాణి తలవంచుకుని యేదో [వాసుకుంటూ 
వుండడం చూసి “కల్యాణీ!” అని పిలిచాడు. 

కల్యాణ్ (వాసుకుంటున్నదల్లా ఆస్ “యేమిటి” అన్నట్లు తలయె త్తి 

చూసింది, 

“నీదగ్గర రెండో కలం వృండాలికదూ కాస్త యివ్వు” అని ఆడిగాడు 

రాధాకృష్ణ. | | 

నీ కలం ఏమైంది?” అని అడ్దింది కల్యాణి, 

“నా కలం యెక్కడో జారిపోయింది.” 

“అయితే తీసుకో” అంటూ (డ్రాయరు సొరుగు లాగి అందులో వున్న 
కలం తీసి రాధాకృష్ణకు యిచ్చి “యీ లెక్క నాకు తెలియడంలేదు, యెట్లా 
చెయ్యాలి కృష్ణా?” అని ఆడిగిందిం 

రాధాకృష్ణ ఆమె వొస్తున్న పుస్తకం చూసి ఆ లెఖ్య చేయవలసిన 
విధానం చెప్పి తన గదికి వచ్చేశాడు, 

రాధాకృష్ణ తనగదిలో కూర్చుని పుస్తకం తెరచి యేదో (వ్రాసుకుంటి 
న్నాడు. మేడ(ప్రక్క వున్న పాకలోనించి కేకలు వినవస్తున్నవి, సోములు 
తాగి వచ్చినస్సుడల్లా మొగుడూ పెళ్ళాలకు ద్వంద్వయుద్దం జరుగుతుండిం 
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“సచ్చినోడ, డబ్బులన్నీ సీయెదాన పెట్టుకుని పొట్టపగల తాగొచ్చినావా ౩” 

ఆడగొంతు వినిపిస్తున్నది. 

“యియ్యాల ఐదు రూపాయలు దాడిగ తోలినానే: డబ్బు సిగ్గో సిరి నాకు 

లెక్కే.టి సంపాయితాను, తాగుతాను,” మగగొంతు వినిపిస్తున్నది. 

ఇంతలో టక్టక్ మని బూట్లచప్పుడు చేసుకుంటూ రమవచ్చింది, రాధా 
కృష్ణ (వాయడం ఆపి “రా రమా, కూర్చో” అన్నాడు 

రమ కుర్చీలో కూర్చుని “సీనోట్సు కౌస్త యివ్వు రాధాకృష్ణా, యిందాక 

కాలేజీనించి వచ్చేటప్పుడు అడిగి తీసుకుందామం పే మనక్షాసులో మాసిన 
గుడ్డలు వేసుకొస్తాడే; ఆ కుర్రాడూ నువ్వూ మాట్లాడుతూ వెళుతున్నారు.” 

“అవి మాసినగుడ్డలు కావు రమా, సీరుకొవి బట్టలు, పల్లెటూళ్ళలో 
రోజూ వుతకడంనల్ల అలానే వుంటవి.” 

“ఏవో బట్లల్లే; పిలుద్దామం పే యిద్దరూ ముందు సాగిపొయ్యారు,” 

“పోనీ యిప్పుడు పట్టుకెళ్ళు అయితే రమా, పద్యాలన్నీ పూర్తి 
చేశావా ౪ 

అస్టిన్దో అట్లా చేశాను,” 

“అట్లాగే అంటావు, నేను సగం పద్యాలన్నా భట్టి సట్టలేదు 

“నువ్వు యెంకలో పూ ర్లిచేస్తావులే,"” 

“మెందుకని? ఐతే రమా, యివ్వాళ (పొద్దున ఏడుగంటలకు నువ్వు 

మీయింట్లో యేంచేస్తున్నావో చెప్పేది?” 

“చెప్పు చూదాం.” 
“దీక్షగా పుస్తకం చదువుతున్నావు.” 

“సికెట్లా తెలుసు? మా యింటివేపు వచ్చావేమోః” 

“*రానవసరంలేదు, యిక్కడ వుంపేనే నాకంతా తెలుస్తుంది,” 

కట్పంత్ర (పజ్ఞ ఎక్కడ సంపాయించావు ? జ్యోతిషం గూడా వచ్చునా ౪ 

“యిట్లా కీటీకీలోనించి చూడు, మీమేడ కనిపిస్తున్నదా? ఆదిగో ఆవసా 

రాలో వున్న కుర్చీలో కూర్చుని చదువుతున్నావు, తెలిసిందా 1” 
11 
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“ఆదా సంగతి, ;మా డాదాపైనవుండి చూస్తే మీ కిటికీ కనిపిస్తుంది 

గాని కొబ్బరిచెట్టు అడ్డం, లోపల యెవరున్నదీ కనిపించదు.” 

మేడ (ప్రక్క పాకలోనించి ధవీధబీమని గుద్దులు వినవచ్చినవి, “ముద 
నవ్షపు సచ్చినోడ, సీ చేతులు పడిపోనుం తాగొచ్చి కొడతావా, సీ జిమ్మ పీక్ర” 

అని స్తీ రోదనం వినపడుతోంది, 

“ఏమిటి ఆ న్యూసెన్సు ?” అన్నది రమ. 

“అది వక శవ్యనాటిక,” 

రమ పకపక నవ్వింది, 

“మునకు పా|తలు కనిపించరు. మాటలువమ్నాతం వినవడతవిం (శ్రవ్య 

నాటిక కాకపోతే మరేమిటి 2” 

“అయితే నీకు వేరే రేడియో ఆవసరం లేదన్నమాకే:” 

ఇంతలో కల్యాణి “ఏం రమా ?” అంటూ వచ్చింది. 

కకహో | కల్యాణా | కనిపించడంలేదేం ౪?” ఆని అడిగింది రమ. 

“మీకెక్కండ కనిపిస్తాంలే-మిరు పెద్ద క్లాసువాళ్లాయే!” 
“యీ సంవత్సరం పోతే నువ్వుమాత్రం మాలోకి రావెట్లాగు?” 

“అయితే యీ లంగాగుడ్డ యెక్కడ కొన్నారు ? చాలా బాగుంది.” 

మూ నాన్నగారు మద్రాసులో తెచ్చారు” 

“బట్టలం'పే మీ వాళ్ళకి మహా ఆసక్తి సుమా” అన్నాడు రాధాకృష్ణ 

“నూకేమిటి మీ మొగాళ్ళకు వుండదా” అంది రమ, 

“ఎందుళుండదూ? మీ ఆడవాళ్ళంత వుండదు” 

“అన్నిటికీ ఆడవాళ్ళను వేలుపెట్టి చూపించటం మీ మొగవాళ్ళ లక్షణం” 

అంది రమ, 

“వున్నమాటన్నా. మొగవాళ్ళను సొధించిపొయ్యడం మీ ఆడవాళ్ళ 

లక్షణం” 

ఆ మాటకు రమ, కల్యాణి నవ్వారుః 

' రను కాసేపు మాట్లాడి నోట్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. 

తర్వాత వారం రోజులకు ఒకరోజు సాయం[తం రాధాకృష్ణ కొలేజీ 

నించీ వస్తున్నాడు, దారిలో రోడ్డు ప్రక్కగా ళీ అన్య కూర్చుని మూలుగు 
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తున్నది, ఆ రోడ్డునే వచ్చేపోయే జనానికీ జట్కాలకూ రిక్షాలకు విసుగు 
విరామం లేదు, రాధాకృష్ణ వెళ్ళిపోతున్నవాడల్లా అవ్వనుచూసి ఆగి దగ్గిరికీ 

వెళ్ళాడు. అన్య యేదో సుస్తీగా వున్నట్టున్నది. చేశిలో మందుసీసొ 

వున్నది. “ఏం అవ్వా, యెందుకు మూలుగుతున్నావు ౪” అని అడిగాడు రాధా 

కృష్ణం 

"ఆసుపదతినించి మందుతెచ్చుకుంటున్నా నాయనా! యిక్కడికి నడిచే 

సరికి నాపనై పోయింది. ఆయాసం వచ్చింది, బండెక్కి పోదామం పే డబ్బు 

ల్లేవ” ఆంది. ఆ మాటలైనా ఆయాసంతో చెప్పలేక ఆపి ఆపి చెప్పింది. 

“ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అవ్వా నువ్వు ?” అని అడిగాడు రాధాకృష్ణ, 

“గానుగులపేట నాయనా” ఆంది అవ్వ 

“అయ్యో : పాపం చాలా దూరంవుందేః యెలా చేరగలవు ౩” అంటూ 

రాధాకృష్ణ రోడ్డునే వెళ్ళుతున్న ఓ రిక పిలిచి అవ్వ ఆయాసంతో రికి యెక్క 
లేకపోతే రెక్కపుచ్చుకుని యెక్కించి తానుగూడా వెళ్ళేది ఆ మార్గమే అవటం 
వల్ల తనుగూడా రికెవెంట నడుస్తున్నాడు. 

రికె గానుగులపేటలోవున్న అవ్వ యింటిముందు ఆగింది. రాధాకృష్ణ 

అవ్వను రెక్కపుచ్చుకు దించి రిక్తావాడికి డబ్బులిచ్చాడు, “నీ కడుపు 

చల్లగా వెయ్యేళ్ళు వర్ధిబ్లనాయనా, మంచితం|డ్రివి. వెళ్ళుదువుగాని లోనికి రా 

నాయనా” అవ్వ అనగా రాధాకృష్ణ లోనికి వెళ్ళాడు. ఆది ఓ చిన్న “పెంకు 

టిల్లు. ముందు వసారా వున్నది. రాధాకృష్ణ లోనికి వెళ్ళేసరికి ఆ వసారాలో 

వున్న పదమూడు పధ్నాలుగేళ్ళ అమ్మాయి బిత్తరచూపులు చూస్తూ మెరుపులా 

మెరిసి లేడిలా లోనికి పరుగు పెట్టింది. రాధాకృష్ణకు ఆ అమ్మాయిని చూసేసరికి 

వంచ(ప్రాణాలు లేచి వచ్చినవి. హృదయం కొట్టుమిట్టాడింది, ఆ అమ్మాయి 

అచ్చగా తనచెల్లెలు శశిలాగా వున్నది. ఆ అమ్మాయిని చూసి యీ ఆమ్మాయిని 

చూడ నవసరంలేదు, శరీరచ్చాయ, కన్నూ ముక్కూ తీరు యిద్దరి పోలికా 

వకసపేం శశి యిప్పుడు యే వయసులో వుంటుందో ఆ అమ్మాయికూగా ఆదే నయ 

సులో వృంది, 
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అవ్వ “ఆబల్లమీద కూర్చోనాయనా:గ అనగా రాధాకృష్ణ వసారాలో 

వేసివున్న బల్లమీద కూర్చున్నాడు. అవ్వ గోడకు పెట్టివున్న మంచం వాల్చు 
కుని కూర్చుని “నాకు యిద్దరు కొడుకులు నాయనా, “పెద్దవాడు బెజవాడలో 
వున్నాడు. రెండోవాడు యిక్కడ జూట్మిల్లులో పనిచేస్తున్నాడు. -వాడీక్ 
ఐదుగురు పిల్లలు నాయనాః ముగ్గురు ఆడపిల్లలు, యిద్దరు మొగపిల్లలు. వచ్చే 

జీతం చాలదు. పెద్దపిల్ల యీడేరి యింటపడివున్నది, దానికి పెళ్ళి చెయ్యా 
లంపే మంచి సంబంధాలు యెక్కడా దొరకడంలేదు” ఆని చెప్పింది. 

ఇంతలో లోపలనుంచి యిద్దరు పిల్లలు వచ్చి రాధాకృష్ణను చుట్ట వేను 

కుని ఆతని చేతిలో వున్న పుస్తకాలు చూసి “మా అక్కదగ్గరగూడ చాలా 

పుస్తకౌలు వునైష" అన్నాడు కురాడు. 

మా అక్క_దగ్గర బొమ్మల బొక్కులు వునై . నీదగ్గర వున్నాయా?” 

అని ఆడిగింది చిన్నపిల్ల. 
“లేవ” అన్నాడు మందహాసంతో రాధాకృష్ణ 

“యేవీ చూపించు” ఆంటూ చిన్న పిల్ల రాధాకృష్ణ చేతిలో పుస్తకం 
లాగింది, 

“తప్పు. అట్లా లాగకూడదమ్మాం యీ పిల్లలకు బెరుకేమీ లేదు 
నాయనా, యెవరొచ్చినా యిట్లాగే పైనా పక్కనా పడతారు" అంది అవ్వ, 

“ఆదే మంచిదిలే అవ్వా! కొందరు పిల్లలు గబ్బిగా పిలిచినా దగ్గిరికి 
రారు” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

ఇంతలో. అన్వకోడలు కామాలు, ఓ యువతి లోపలనించి, రాగా. అవ్వ 
“యిదుగోనే యీఅబ్బాయి, నేను నడవలేకపోతే బండి యెక్కించుకుని తీసు 
కొచ్చాడు” అని రాధాకృష్ణను పరిచయం చేసింది, 

కూతురికీ మంచి వరుడుకోసం సతమతమొతున్న ఆ యిల్లాలు రాధా 
కృష్ణ స్ఫుర[దూపాన్నీ చూసేసరికి మనస్సులో యెన్నో ఆశలు 'దేశెత్తినవీం 
యెన్నో కోర్కెలు పెన వేసుకున్నవి. అయితే యే గొప్పింటిబిడ్డో అనుకున్నది. 
అత్త అన్న మాటలకు “మంచివారు వుంటారు అంది, 

వీళ్ళు యిన్ని అంటున్నా రాధాకృష్ణ .మననంతా ఆ అమ్మాయిమీద నే 
వున్నది, 
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మరొకసారి చూద్దామనుకుం పే ఆ అమాయి బయటికి రాలేదు, యెంత 

“పేవని కూర్చోగలడు, “వసా అవ్వా” అన్నాడు, 

“మీయిల్రెక్క_డ నాయనా ?” అని అడిగింది అవ్వ, 
cc 

“పవరు పేటలో” అంటూ రాధాకృష్ణ వెళ్ళిపొయ్యాడు 

భాం 

గన్నవరంలో జానికమ్మ కూరలు తరుగున్నది. పొయ్యిమీద పులుసు 

మరిగిపోవడంవల్ల ఆనపకౌయ తరిగి ముక్కలు ఆందులో పడవేసి అరటి 
కొయలు తరుగుతున్నది. ఇంతట్లో యజమానురాలు చింతకాయలు సట్టుకొచ్చి 
“పచ్చిమిరపకాయలు! మినప్పప్పు " అురీకవేంంలి పచ్చడిచెయ్య”మనిచెప్పింది, 

“ఆనపకాయ పులుసుషెట్టి అరటికాయ వేపుడు వేస్తున్నానండి” అని 
జాసికమ్మ అనగా “సరే యీ పచ్చడి గూడా చెయ్యు” అని చెప్పింది యజ 

మానురాలు, 

లోగడ జగన్నాధపురంలో జానికమ్మ తన స్నేహితురాలైన కనకదుర్గ 

యింట్లో వుంటున్న ఆ నెలలోనే కేశనరావుకు ఆ నీళ్ళు సరిపడక జబ్బు 

చెయ్యడంవల్ల అక్కడనించి గన్నవరానికి బదిలీ చేయించుకున్నాడు. కనక 

దుర్గ సుఖంగా (ప్రసవించింది. మొగపిల్లవాడు కలిగాడు, తల్లీ విడ్డా కులాసాగా 
వున్నారు. జానికమ్మ వారియింట్లో కొంతకాలం వున్నది. ఆమెకు బట్టల 

దగ్గరనించీ వారే యివ్వవలసి వచ్చింది. వారు యేమీ అనుకోకపోయినా అట్లా 

థృుండడం జానికమ్మకు మనస్క_రించలేదు. వారితో చెప్పి మరొకరి యింట్లో 
వంటలక్కగా కుదిరింది. జానికమ్మ వున్న పనేదో చేసుకుని కృష్ణా రామా 
అనుకుంటూ కూర్చుంటుంది. ఒకోసారి పిల్లలను తలుచుకుని లోలోపల కుమిలి 

పోతుంది, యింటివాళ్ళు పిలిస్తే పలుకుతుంది. అనవసరంగా యెవరితోనూ 
మాట్లాడదు. యొక్కువకొలం మౌనంగా గడుపుతున్నది, 

ఆ రోజున సీళ్ళమనిష రావడం ఆలస్యం అయితే జానికమ్మ రెండు 

బిందెలు సీళ్ళు అందుకోవలసి వచ్చింది. బావి యింటి సమీపంలో రెండిళ్ళు 

ఆనభల వున్నది. జానికమ్మ బావి దగ్గరకు వెళ్ళి జేరబోస్తూ వున్నది, 
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ఆయితే ఆమె వుంటున్న యింటి. పక్క ఒకడు తయారయ్యాడు, అతడి 

"పీరు పుల్లారావు. నాటకాల్లో చిల్ల రవేషాలు అవీ వేస్తాడు. ఆతడు వేసే (ప్రతీ 

నాటకం 'పేపరులోనూ “మాష్టరు పులి "అని (వ్రాసుకుంటాడు. విగ్గులాగా క త్తిర 

గిరిజాలు! యెప్పుడూ చేసిన గడ్డం చేసినశ్లు వుంటుంది. తెల్లటి మల్లెపువ్వు 

లాంటి బట్టలు వేస్తాడు. పనీ పాటా లేకుండా యెప్పుడూ తిరుగుతూ వుంటాడు, 

భార్యను నాలుగుకన్ని నప్పుడల్లా పృట్టింటివద్దనుంచి యేదో పట్టుకొస్తుంది, ఆ 

(గ్రామంలో అతడు కన్నువెయ్యని స్రీ అంటూలేదు. జానికమ్మ అక్కడ (ప్రవే 

శించిన లగాయతు ఆమెమీద అతదికళ్ళు పడ్డనిం జానికమ్మ పూర్వం ఆందంగా 

వుండేది. మాణిక్యాన్ని మసిపాతలో కట్టినా కాంతి తగ్గనట్టు ఆమెలోని 

సౌందర్యం పూర్తిగా అణగారిపోలేదు. జానికమ్మ బావిదగ్గర నీళ్ళు తోడు 

తున్నది. బావిదగ్గర యెవరూలేరు. మాష్టరుప్పల్లి బావిదగ్గరగా వీధిలో తారట్లాడు 

తున్నాడు. జానికమ్మ అతనిని చూడడం కొత్తకాదు, అదివరకూ యెన్నో 

సార్లు కనిపించాడు. జానికమ్మ అతడివేపు కన్నెత్తయినా చూడలేదు. జొని 

కమ్మ అట్లా నీళ్ళుచేదుతూ వుండగా ఆమె అంగవిన్యాసం నృత్యభంగిమ గానూ 

బరబరవని ధ్వనిచేస్తూన్న బావియొక్క గిలకచస్పుడు మృదంగనాయిద్యంగానూ 

అతనికి కనిపించీవుండాలి, వీధిలో తారట్లాడుతున్నవాడల్లా బావి దగ్గరకు వెళ్ళి 

చిరునవ్వు వలకపోస్తూ “నేను తోడి పెట్టనా ?” అన్నాడు. 

జానికమ్మ అతడికేసి చూడకుండానే “అవసరంలేదు” అన్నది, అంత 
టితో అతడు వదిలిపోలేదు, మన్మధుడి పూలశరాలతో దెబ్బతింటూ అట్లాగే 
నిలుచున్నాడు. 

ఇంతలో ఆ వీధినే వెళ్ళుతున్న యిద్దరు వ్యక్తులు క్షణం నిలబడి 

యె(ర్రటి కళ్లతో ఆ తీరుచూసి వెళ్ళిపొయ్యారు. 

విందెవిండగా జానికమ్మ చేద పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడంతో మాస్టరు పల్లి 
కూడా అక్కడినించి కదిలి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

ఆ సాయం(తం జానికమ్మ తూర్పువీధిలో వున్న కనకదుర్గ యిం౦టీకి 

వెళ్ళింది. జానికమ్మ యెప్పుడై నా సాయంత్రంపూట తీరిక చేసుకుని కనకదుర్గ 
యింటికిమా[త మెళ్ళుతుంది. జానికమ్మ అట్లా కనకదుర్గ యింటికి వెళ్ళి" కాపేప్పు 

కనకదుర్గతో మాట్లాడిన తరవాత హేను. యిస్ఫుడు పెద్దదై ప్పస్తకం చదువు 
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తున్నది. జానికమ్మ ఆ అమ్మాయిచేత రామాయణం చదివించుకుని విని మళ్ళా 

తాను పనిచేస్తున్న యింటికి వచ్చేసింది, 

మాష్టరు పుల్తి ఆ సాయంత్రం యేదో పనిమీద కొ త్రపేటలో తిరుగు 

తున్నాడు. వాళ్ళ సెట్టు యెక్కడో నాటకం వేద్దామనుకుంటున్నారు. కొంత 

మంది సెట్టులోవాళ్ళు కనిపించగా నాటకంపేసే విషయం మాట్లాడేటందుకు 
దీసాలు పెట్టాక తన యింటికి రమ్మని వాళ్ళతో చెప్పి పెద్దబజారునే నడుస్తు 
న్నాడు. యెవరో స్నేహితుడు వెనకనించి భృుజంతట్టి “ఏమోయ్ మాస్టర్, నీశకిక్త 
వేషంయెస్పుడు ?” అని ఆడిగాడు. 

అతడు యెగతాళికి అంటున్నాడేమో అనుకుని మాష్టర్ పల్లి “నా శక్తి 

వేషం యేమిటోయ్ ?” అన్నాడు యీసడింపుగా. 

అప్పుడు ఆ స్నేహితుడు “అదిగో అట్లా ఆ గోడమీద చూడు యేం 

రాసివుందో ?” అంటూ గోడకేసి చూపించాడు. తెల్లటి గోడమీద మసిబొగ్గుతో 

“మాష్టరు పల్లి యీరా!తి శక్తి వేషం వేయును, మీరంతావచ్చి చూడండి" అని 

"పెద్ద “పెద్ద అశరాలతో (వాసివుంది* అది చదువుకుని మాష్టరు పల్లి తెల్ల 

పొయ్యాడు, 

“ఏం మాష్టర్, నేను చెప్పింది అబద్ధమా ?* అన్నాడు స్నేహితుడు. 

“ఏనరో గి ట్రనివాళ్ళు రాసి యేడ్చారు” అంటూ మాష్టరు పులి నడక 

సాగించాడు. ఆ బజారు మలుప్పతిరిగాక ఓ యింటి గోడదగ్గక నలుగురు నిల 

ఐడి గోడమీద (వ్రాసిన అక్షరాలను చదువుకుని నవ్వుకుంటున్నారు. మాష్టరు 
పుల్లి చూశాడు. ఆ గోడమీద గూడా అవే ఆక్షరాలు పవ్రాసివున్నవి, అతడు 
“మే గాడిదకొడుకు [వాళాడో” అనుకుంటూ నడిచి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

మాష్టరు పుల్లి యిల్లు చేరుకు నేటస్పటికి చీకటివడ్డది, ఆతడు ఆ వీధినే 
వస్తూవుంపే తనంబంటి అవతల బావిదగ్గర బరబరమని గిలకచప్పుడు విన 

పడగా యిందాకటి ఆవిడగానీ నీళ్ళు తోడుతున్నదేమోనని చీకటిగా వుండడం 

వల్ల బావిదగ్గరికి వెల చూశాడు. అయితే ఆవిడకౌదు, యెనరో మగమనిషి 
సీళ్ళు తోడుతున్నాడు తిరిగి యింటిదగ్గరికి నచ్చాడు, యింటి తాళంతీసి లోనికి 
వెళ్ళి దీవం వెలిగించాడు, భార్య పుట్టింటికి వెళ్ళడంవల్ల తానే ఆ పనులు 

చెయ్యవలసి. వచ్చింది, చొక్కొ_నిస్సి నంకెప తగిలించి వచ్చి గున్ముంలో 
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కూర్చున్నాడు. అతని మనసంతా యిందాకటి ఆవిడమీదనే వున్నది. ఇందాక 

ఆవిడ బావిదగ్గర నీళ్లు తోడుతూ వున్నప్పుడు ఆమె శరీరం వంపుసొంపులు 
అతని కళ్ళల్లో మెదులుతున్నవి, పక్కవాకిలే వాళ్ళది, ఆవిడ బయటికి వస్తుం 
దేమోనని చూస్తున్నాడు. వుండకొందికి బైట చీకటి దట్టంగా అలుముకొంటు 
న్నది, యెంత సేపటికీ ఆవిడ బయటికిరాలేదు, ఆతడు లోనికి కెళ్ళి మధ్యాన్నం 

వండిన తాలూకు అన్నం అదీ వుండగా పెట్టుకుని తిని పెక్టైలోనించి పు _స్తకం 

ఒకటితీసి లాంతరుదగ్గర పెట్టుకుని కాసే ప్ప చదివి తాను “రమ్మని చెప్పివచ్చిన 

నాటకం సెట్టువాళ్ళు లా "రాలేదేం అనుకున్నాడు. 

అప్పుడు రాతి పదిగంటలై ౦ది* అంతవరకు వాళ్ళు రాకపోవడంవల్ల 

ఆతడు తలుపుగడియవేసి మంచం వాల్చుకుని పడుకున్నాడు, పడుకున్నాడన్నా 

మాశేగాని ఆతని మనసంతా ఆవిడమీదకే పోతున్నది. నిద్రపట్టడం లేదు. 

ఆటూ యిటూ పొర్లుతున్నాడు. ఆడవాళ్ళు దబ్బున పై కినింగరు. మనసులో 
యిష్టపడినా పైకి బింకంగానే మాట్లాడతారు. వాళ్ళ నైజం అది. అందులో 

యిందాక తాను బావిదగ్గర ఆవిళ్లినీళ్ళ తోడిపెట్రనా అని అడిగితే శాంతంగా 

జవాబిచ్చింది అదేగుర్తు సరాయ్ మగవాడు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను తోడి పెట్టనా అంటే 
యే ఆడది వూరుకుంటుంది. *నువ్వెవడివిరా నాకు తోడిపెనేటందుక సచ్చి 
నాడా అని గల్లంతుగా అరచి గోల పెట్టదు? మనసులో యిష్టం లేకపో తే అట్లా 
శాంతంగా జవాబిస్తుందా? నువ్వు ధన్యుడివి, మాన్స్టర్, సీ కోరిక ఫలించింది, 

తాను లేచివెళ్ళి వాళ్ళ తలుపు కొడదామంపే అది ఓ ఛాయలరాదుం 
గదిలో నక్క.తే వుంటే పరవాలేదు. లేక కొంపదీసి యింకా యెవరైనా తోడు 
వుంచే తనకు యెంత యిష్టంవున్నా తన పరువు నిలబెట్టుకోడానికై నా యెదురు 

శీరగక నూనదు, అబ్బే తాను వెళ్ళి తలుపు కొట్టవలసినపని గూడాలేదు, ఆవిడే 

వచ్చి భన తలుపు కొడుతుంది. నంధేహం లేదుః అందాకౌ ఓపిక పట్టాలిం 

తాలూకాలోనించి పన్నెండు గంటలు వినిపించినవిం విరహతాసం వల్ల 
అతనికి నిద్రపట్టడంలేదు. తలుపు యేగాలికి కాస్తమోగినా ఆవిడ వచ్చిందను 
కుంటున్నాడు, యివాళ యింట్లోగూడా యెనరూలేరు. యిప్పుడువస్తే యెంత 
భాగుంటుంది. అనుకుంటున్నాడు. యెంత సేపటికీ రాదు. చూసి చూసి ఆత 
వికి విసుగు పృడుకున్నది తాలూకాలోనించి వంటిగంట కూడా వివిసించింది* 
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ఆవిడ రాలేదు. అతనికి మాగన్నుగా కునుకుపట్టింది. 
ఇంతలో ఫీధి తలుపు కొట్టిన చప్పుడుకాగా అతడు వులిక్కిపడి లేచాడు, 

ఆవిడ వచ్చేసింది, అబ్బ యెంతజాణ; ఆతని సంతోషానికి మేరలేదు. మంచం 

మీదనించి దిగ్గున లేచి గబగబా చేతో చెరిగిపోయిన జుట్టు సరిజేసుళున్నాడు, 

మంచంమీద వున్న తుండుగుడ్డ భుజంమీద వేసుకున్నాడు. తలుపు మళ్ళా 

మోగింది, అతడు ఒక్క అంగలోవెళ్ళి తలుపుతీసాడు. అతని సంతో సమంతా 
భగ్న మైపోయింది. వచ్చింది ఆవిడకాదు. యెవరో యిద్దరు మొగవాళ్ళు 

“యిప్పుడొచ్చా రేమిటోయి ? ఆర్టరా(తికాడ మ భైలదరువని” అన్నాడతడు, 

బయట అమావాస్య చీకటి, ;కన్నుపొడుచుకున్నా యేమీ కనిపించడం 

వేదు. అతడు ఆ మాట అంటూ వుండగానే వాళ్ళిద్దరూ లోనికి నచ్చారు. లాంతరు 

వెలుతురులో వాళ్ళను చూసేసరికి మాస్టరు పున్లకి గుండెలు అవిసిపోయినవిః 

ఆతడు ఆళపడ్డట్లు ఆతని మనసు దొంగిలించి స సుందరాంగి కాకపోగా అతడు 

తలచినట్టు నాటకం తాలూకువాళ్ళు గూడా కాదు, యెవరో నల్లగా పోతవిగ 

హాల్లాగా వున్నారు. “ఏవరు మీరు? యెందుకొచ్చారు.?” ఆని ఆడిగాడు 

భయంతో మాష్టరు సుల్లి 

వాళ్ళిద్దరూ మొల్లోనించి కత్తలుదూని “పైకెత్తి “అరిచావా చచ్చావే, 
నోరు ముయ్ు” అన్నారు, 

మాష్టరు పల్లి కి ముచ్చెమటలు పోసినవి, వణికిపోతున్నాడు. యెకరు 

వీళ్ళుఃఆయితే తాను నాలుగురోజుల [కిందట సూరిగాడి పెళ్ళాంతో మంతనాలు 

జరిపాడు. మొన్న టిరోజున ఓ అందమైన అమ్మాయికి : (ప్రేమలేఖ (వాశాడు. 

నిన్నామొన్నా ఆతడుచేసిన పనులన్నీ టప ప యా రోజుతో తన 

ఆయువు తీరిపోయిం దనుకున్నాడు. వురిశిక్ష పడ్డవాడు అయ్యో యెందుకు 
తస్పుచేళానా అని అప్పుడు యేడిస్తే తం వాళ్ళు తలుపువేసి అతని 

నోట్లో గుడ్డలు కుక్కొ_రు, 

ఫ్య భో ఫ్లో 

ఆ తెల్లవారి చీకటితో స్మశానం మీదగా పొలం వెళ్ళే మగ వాళ్ళకూ, 

గడ్డికి వెళ్ళే అడవాళ్ళకూ స్యశానంలోనించి కేకలు వినవస్తూ వుండగా దగ్గరికీ 
వెళ్ళి చూశారు. ఆ మసకచీకట్లో ఓ వికృతాకారాన్ని చూపి ఫాడలిపొయ్యారు. 

i2 
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అక్క డ మంచంమీద ఓ వికృతాకొరం నా కట్లు విస్పదియ్యండో అనీ అరుస్తు 

న్నది, చీకట్లో వివరంగా కనిపించడంలేదు. భూతమని ఒకళ్ళూ, కాదు శవం 
బతికిందని ఒకళ్ళూ యిట్లా అనుకుంటూ వాళ్ళు భయంతో పరుగుతీశారు. 

యీ సంగతి (గ్రామంలో తెలిసి విడ్డూరం చూడ్డానికి కాసేపట్లో ఆ 
(దేశమంతా జనంతో నిండిపోయింది. అప్పటికి భల్లున తెల్లవారింది, అక్కడ 

మంచానికి ఓ మనిషి కట్టివేయబడివున్నాడు, మొఖంనిండా మసిపూసి సున్నపు 
చుక్కలు పెట్టబడి వున్నవి. మనిషి యెవరో గు_డ్దుతెలియడం లేదు, నొకట్లు 
విస్పండో అని అరుస్తున్నాడు, జనమంతా నెట్టుకుని చూస్తున్నారు, తీరా పర 

కాయించి చూస్తే ఆ మనిషి మాష్టరు పుల్ల: జనమంతా విరగబడి నవ్వారు. కట్లు 
విస్పతీయ్యగా మాష్షరు పల్లి (బతుకుజీవుడా అని చివాలున లేచి దగ్గరలో వున్న 

బావిదగ్గరికి వెళ్ళి మొఖానవున్న మసీ ఆదీ కడుక్కున్నాడు, చూడవచ్చిన జన 

మంతా నవ్వుకుంటూ యెక్కడివాళ్ళు ఆక్కడే వెళ్ళిపొయ్యారు. 

(గామస్తులకు ఆ రోజున మంచి వినోదం దొరికింది, నలుగురు కూడి 

నప్పుడు నూష్టరుపుల్లిని గురించి చెప్పుకోడం నవ్వడం, 

౧౧ 

గానగపేటలో అన్య తనయింటి వసారాలో మంచంమీద కూర్చుని 

కోడల్ని మందు సీసా యిట్లా లే వే, అనగా కోడలు రమణమ్మ మందుసీసా, గాజు 

గ్లాసు తెచ్చియిచ్చింది. అవ్వపేరు శేషమ్మ శేషమ్మ మందు గ్లాసులో వేసు 
కుని తాగి “ఏంకూర చేస్తున్నావు ?” అని అడిగింది, 

“దొండకాయ 'వేపుడు” అంది రనుణమ్మ, 

“యీ కూరలు తినలేక చస్తున్నాను, గొంతు దిగవు, కౌస్త గోంగూ' 
రలో వచ్చిమిరపకొయలు వేసి వండిపెడుతూ” అంది అన్వ, 

“గోంగూరే ! మందుతాగుతూ వుండి యెక్కడన్నా గోంగూర 

తింటారా ౩ 

“డాక్టరు పత్యం లేకుండా అన్నీ తినెయ్యి అవ్వా ఆన్నాడు. 

“వాళ్ళు అట్లాగే చెప్పుతారు గోంగూరఅం'సే యిం'కేమన్నో వుందా 1 
మళ్ళా మొదటికొస్తు 0ది*” 
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“పోనీ దోసకాయలు కుమ్ములో పెట్టి పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వచ్చడి 
చెయ్యి యీ పాడుకూరలు తినలేకుండా వున్నాను." | 

ఇంతలో చిన్నసిల్ల సూరి పరిగెత్తుకొంటూ వచ్చి “అన్నయ్య చూడవే 
అమ్మా” అంటూ తల్లిని కావి పేసుకున్నది. 

వెంటనే రంగడు ఆ పిల్లను తరుముకుంటూ వచ్చి “సూరినా బర 

లొక్కుని వచ్చింది చూడవే అమ్మా” అంటూ తల్లికి ఫిర్యాదు చేళాడు, 

అప్పుడు రమణమ్మ పిల్ల చేతిలో వున్న బు[రను లాక్కుని రంగడికి 

యిచ్చింది, రంగడు నవ్వుతూ వీధిలోకి పరుగుపెట్టాడు, సూరి కూనిరాగం 
తియ్యడం మొదలు పెట్టింది. 

రనుణన్ము వసారాలోనించి లోనికివెళ్ళేదల్లా భర్తరానఢం చూసి 
ఆగింది. ఆవాళ ఆదివారం కావడంవల్ల శివయ్యకు శలవు, అతడు దగ్గరలో 

వున్న ఓ పల్లెకువెళ్ళి వస్తున్నాడు. 
“ఏమైంది ?” అని అడిగింది ఆ(త్రంలో రమణమ్మ, 

“ఏమౌతుంది కొండమీద కూర్చున్నారు; పిల్ల వాడు స్కూలు ఫైనలు 

దాకా చదివి మానేసేడట, వాళ్ళకు రెండెకరాలపొలం వుంది. యిల్లూ వాకిలీ 

వుంది. ముగ్గురు కొడుకులట పెద్దవాడు యితడేనట నల్లగా వున్నాడు, రెండు 
వేల కట్నంమీద కూర్చున్నారు” అని చెప్పాడు శివయ్య, 

“ఎవర్ని చూడటోయినా కట్నాలు, అంతడబ్బు యెక్కడనుంచి తెచ్చి 

పొయ్యగలం ౪ మనదగ్గరేమన్నా డబ్బు మూలుగుతుంది గనకనా” ఆంది 

రమణమ్మ. 

“విడ్డపెళ్ళి కళ్ళారా చూసుకుందామంచే ఆ గీత నాకు లేనట్టుంది" అని 
విచార పడ్డది అన్వ, 

“ఇందాక వకామె అమ్మాయిని చూడ్డానికి మనయింటికి వచ్చింది" 

వాళ్ళది రామచం (దరావుపేటట, ఆవిడ తన భాగ్య భోగ్యాలను గురించి గంట 

“సీపు యేకరువు పెట్టింది, వాళ్ళకు రెండుయిళ్ళు వున్నయ్యట,. బోలెడు అద్దె 

వస్తుందట. బజార్లో బట్టలకొట్టు వుందట, ఇద్దరు గుమాస్తాలట. ఇంతమంది 

వున్నా భర్తకు భోజనానికి వచ్చేటందుకు తీరదట, అన్నికొట్లకం టే వాళ్ళ 
కొట్లో అమ్మకం జాస్తట. తన సెద్దకొడుక్కి. నాలుగువేలు కట్నం కెచ్చి. 
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రాధాకృష్ణ అన్నమాట వినేసరికి రమణమ్మకు కొండ యెక్కినంత 

సంతోషం కలిగింది. తన అంచనా నిజమైంది. రమణమ్మ భర్తను లోనికి 

పిలిచి “చూశారూ : ఆ అబ్బాయిని మొన్న అత్తగారు నడవలేకపోతే బండి 

యెక్కించుకుని మన యింట్లో దిగవిడిచేటందుకు వచ్చాడు, వచ్చినప్పుడు 

అమ్మాయిని చూళాడు. అమ్మాయి ఆయనకు బాగా నచ్చింది; లేకపో తేయెందు 

కొచ్చి అడుగుతాడు, కు[రవాడు యెంత చక్కగా వున్నాడో చూశారా వక 
చక్కదనమే కాదు బుద్ధిమంతుడు గూడా! అన్నమంతా పట్టిచూడాలా యిది 
వరకు మన యింటికి యెవరెవరో పెద్దవాళ్ళు వచ్చి కట్నాలూ కానుకల కోసం 

బేరాలుచేసి వెళ్ళారు. యిప్పుడు కు[రవాడే కావాలని వెదుక్కుంటూ వచ్చాడు. 

యిద్దరికీ యీడూ జోడూ చక్కగా వుంటుంది, కాస్త మీరు ఆ అబ్బాయితో 

గొరవంగా ఆదీ యిదీ మాట్లాడుతూ వుండండి, నేను అమ్మాయిని తీసుకొస్తాను” 

ఆని చెప్పి రమణమ్మ వక్క అంగలో (పక్క. వాళ్ళ యింట్లో వున్న కూతుర్ని 

పిలుచుకునివచ్చి గబాగబా తలదువ్వి మంచి బిట్టిలుకట్టీ నసారాలోకి పంపింది, 
ఆ అమ్మాయి గుమ్మం దగ్గరగా గోడకు ఆనుకుని నిలుచుంది. 

రమణమ్మకు ఆల్లుణ్ణిచూస్తే సహజంగా స్త్రీలకు కలిగే సిగ్గూ విడియమూ 

అప్పుడే ఆమెను ఆవరించినవి. కూతుర్ని బయటికి సంపి తాను లోసల తలుపు 

చాటున, వళ్ళంతా చెవులు చేసుకుని నిలుచుంది. 

రాధాకృష్ణ ఆ అమ్మాయిని చూసి క్షణ౦సేపు తనను శాను మరిచి 

పొయ్యాడు, శశికీ ఆ అమ్మాయికీ యేమీ భేదంలేదు, యిద్దరూ వకటే పోలిక, 
“అమ్మాయి యెంతనరకు చదివింది అవ్వా? అని రాధాకృష్ణ అడగ్గా 

శివయ్య అందుకుని “థరుడుఫారం వరకూ చదివిందండి అమ్మాయి: హిందీ 

గూడా ధారాళంగా చదువుతుంది" అని చెప్పాడు, 

తన చెల్లెలుగూడా యిప్పుడు యీ వయసులోనే వుంటుంది. అప్పటి 
నుంచీ బిడికివెళ్ళివుంటే థరుడుఫారంకాదు యింకా పైక్షాసులోనే వుండేది, 
యెక్క డున్నారో యేమిటో యీ విషయాలు తలపుకువచ్చి అతణ్ణి విచారం ఆన 
రించింది. 

రాధాకృష్ణ కాసేపు కూర్చుని “వస్తానండీ” అని శినయ్యతోనూ అవ్వ 

తోనూ చెప్పి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 
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ఆ సాయంతం రాధాకృష్ణ రాజాకేఫ్లో కాఫీ తాగుతున్నాడు, ఆ హోల్లో 

చలవరాతి బల్లలముందు ఎవరెవరో కూర్చుని ఫలహారాలు ఆరగిస్తున్నారుం 

అక్కడ ఆరగిస్తున్న వాళ్ళందరికీ జిహ్వకు రుచితగలడ మే కాకుండా చెవులకు 
చూడా రుచి తగులుతున్నది. [పక్కనవున్న రేడీయోలోనించి కమ్మనిపాట నిన 
వస్తున్నది. రాధాకృష్ణ కూర్చున్న బల్లమాందు ఓ కుర్చీ ఖాళీగా వుండగా 

యెవరో అవతలవేపు కుర్చీలో కూడ్చున్నవాడల్లా లేచివచ్చి రాధాకృష్ణకు యెదు 

రుగా వున్న కుర్చీలో కూర్చుని రాధాకృష్ణను ఎగాదిగా చూస్తూ “మీది కొల్లి 

పర కాదు” అబ్బాయి అని అడిగాడు. 

ఆ మాటకు రాధాకృష్ణ అవును అన్నాడు, ఆ మనిషి ఎవరో రాధాకృష్ణకు 

తెలియదు, యెప్పుడైనా చూపినట్టుగూడా జ్ఞాపకంలేదు. చానున చాయగా 
మనిషి బలిష్టంగా ఉన్నాడు; వయసు నలభై పఏళ్ళుంటవి, 

ఉసి తల్లీ దండ్రీ ఫలానా కౌదా?” అని అడిగా డతడు. 

“అవును” అన్నాడు రాధాకృష్ణ. యెవలో యితడు తమసంగతి బాగా 
యెరుగున్నాడు. ఆటు ప్రాంతంవాడే, అయితే తన తల్లి సంగతి యేమైనా తెలుసు 

నేమా అన్నఆశ కలిగింది రాధాకృష్ణకు. “మా అమ్మా వాళ్ళు యెక్కడున్నారో! 

మీకేమైనా తెలుసునా ? అని ఆడిగాడు, 

“నాకు తెలియదు. కొల్లి పరలో లేరని మాత్రం తెలుసు, అయితే నువ్వు 

యిక్కడ యెవరింట్లో వుంటున్నావు ? అని అడిగా డతడు, 
రాధాకృష్ణ చెప్పాడు, 

“ఏ పేటలో” అని మళ్ళా ఆతడు అడగ్గా రాధాకృష్ణ చెప్పాడు, అయితే 
ఆ కొత్తమనిషి మాట్లాడుతున్నంత సేవూ ఆతని ముఖంరో కలిగిన రకరకా 

లైన మనోభావాలు రాధాకృష్ణ కనిపెట్టలేదు. 

“మీదేవూరో ? చెప్పారుకారు” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“వాదా కొల్లిపర దగ్గరవూరులే” అంటూ అతడు లేచి వెళ్ళిపోయాడు. 

రాథాకృష్ణ కోఫీ ముగించి బయటికివచ్చాడు. ఇంతలో పైనించి సద్మ 

నాభం వస్తూవుండడం చూసి రాధాకృష్ణ నిలబడ్డాడు. సిగరెట్టు కాల్చుకుంటూ 

వద్మనాభం రాథాకృష్ణను సమీపించి “యెందాకా (ప్రయాణం ?” అన్నాడు, 

“పార్కుకు వెళదామా అని చూస్తున్నాను ?” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 
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రూ “అట్లా క్లబ్బు కెళదాంరా” పద్మనాభం అనగా యిద్ద 

బయలుదేరారుః 

పద్మనాభం మరో సిగరెట్టు వెలిగించి “నువ్వు అదృష్టవంతుడివోయి 

నీకీ సిగరెట్ల బాధలేదు. వీటికీ యెక్కడ డబ్బూ చాలడంలేదు. యింటివాళ్ళు 

యిచ్చే డబ్బులన్నీ వీటికే తగలేస్తున్నాను” అన్నాడు. 

“సీ కేం మహారాజువి"” 

ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ క్షబ్బుచేరారు.. అక్కడ బల్లమీద యేవో 

తెలుగు ప(తికలూ ఇంగ్లీషు పత్రికలూ పడవేసి వున్నవి. వాటిజోలికి యెవరూ 

పోయినట్టులేదు. అంతా యేవో ఆటలాడు తున్నారు, ఆవలగా గుండపు బల్ల 

చుట్టూ కుర్చీలో కూర్చుని ఆఫీసులో (పొద్దస్తమానం (వ్రాసి (వాసి బు(ర్రకు 
వేడెక్కిన వుద్యోగులూ, షాస్చల్లో కదలకుండా క్యాషుపెస్టిదగ్గర కూర్చుని డబ్బు 
లెక్క పెట్టి విసుకెత్తిన వ్యాపారస్తులూ పెద్దమనుసుఎసుకునే వాళ్ళంతా అక్కడ 
చీట్లాడుతున్నారు. జల్లమీద డబ్బులు గల గల మోగుతున్నవి= 

“తురుపేమిటి ?” అంటున్నాడు సూటురో వున్నాయనః 

“డై మన్” అంటున్నాడు ఓ కళ్ళజోడాయన, 

“యో ముక్కలు తగలెయ్య” చేతిలో చూసుకుని పెదవి విరుస్తున్నాడు 
ఓ లావృపాటాయన, 

బనీను తొడుక్కుని లుంగీ కట్టుకుని జుట్టు ముఖంమీద పడుతున్న ఓ 

యునజడు వాళ్ళ్గందరక సిగరెట్లు సోడాలూ సరఫరా చేస్తున్నాడు. 

అనతల ఖాళీ స్తలంలో కూర్చుని కొందరు కేరంసు మొదలై న ఆటలాడు 

తున్నారు. పద్మనాభం రాధాకృష్ణ పత్రికలు తిరగ వేస్తూ కూర్చున్నారు, కాసేపు 
వత్రికలు చదువుకుని ఇళ్ళకు వెళిపొయ్యారు. 

తర్వాత నాలుగు రోజులకు రాధాకృష్ణ, పద్మనాభం యింటి దగ్గరనించి 

రాధీ తొమ్మిది గంటలకు వస్తున్నాడు, పద్మనాభం తన క్లాసు మేటు యిద్దరూ 

మాట్లాడుతూ కూర్చోవడంలో వాళ్ళకు తెలియకుండానే (పొద్దుపోయింది. 

ఆప్పుడు లేచి రాధాకృష్ణ యింటికి బయలు దేరాడు, ఆవి కొత్త స్థలాలు ఆక్కడ 

యిళ్ళు చాలా పడినవి, వూరికి రెండు ఫర్షాంగుల దూరం వుంటుంది. మధ్య 

అంతా కాశీ పదేశం, ఒకటి రెండూ సరివి తోటలు మాతం వున్నవి, రోడ్డు 
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గూడా లేదు. డొంకదారి, రాధాకృష్ణ యిళ్ళుదాటి డొ ంకదారినే నడుస్తున్నాడు. 

(ప్రొద్దుకూకిందం'తే అక్కడ జనసంచారం తక్కువ. ఆది బహూళపక్షం, దారి 

(పక్క చెట్లు చీకటి ముసుగులేసుకుని దయ్యాల్లా కనిపిస్తున్నవి, వూళ్ళోనించి 

సన్నగా సన్నాయి మేళం వినవస్తున్నది. రాధాకృష్ణ దార్మిప్రక్క సరివికో టను 

సమీపించి నడుస్తున్నాడు. తోటలోనించి గాలికి భయ్యిమని ధ్వని వినవస్తు 

న్నది. పది అడుగులు వేశాడు. ఆ చీకట్లో సరివితోట ముందునించి రెండు 

మానవాకొరాలు ఆతనివై పు వస్తున్నట్లు గోచరించింది, ఆతడు నడిచి వెళ్ళి 

పోతున్నాడు. 

“ఇదిగో అబ్బాయి 1” 

రాధాకృష్ణ అటువైపు చూశాడు, యెవరో యిద్దరు తాడిచెట్టుల్లా దగ్గ 

రగా నిలుచుని వున్నారు, రాధాకృష్ణ నిలబడి “యేమిటి?” అన్నాడు, 

“యిట్లా రా, నీతో పనిపుంది" అంది ఓ కంఠం. 

“నాతో యేంపని?; యెవరు మీరు?” ఆంటూ రాధాకృష్ణ నడకసాగించాడు, 

“సిలుస్తుం పే పోతావేం, యెక్కడికి పోతావు ?” అంటూ ఆ యిద్దరూ 

రెండడుగులు వేసి రాధాకృష్ణను పట్టుకున్నారు. రాధాకృష్ణకు గాభరా వేసింది 

యెవరు వీళ్ళు ? తననెందుకు పట్టుకుంటారు: దొంగలా? రాధాకృష్ణ భమంతో 

కేక పెట్టాడు. అదృష్టవశాత్తు పైనించి వస్తున్న యెవరో యిద్దరు “యెవ 
రక్క_డ ? అంటూ చేతిలోవున్న బేటరీలైటు వేశారు. ఆ వెలుతురులో ఒకడి 

చేతిలో క్తి తళుక్కుమని మెరిసింది, రాధాకృష్ణకు ఆ యిద్దరి ముఖాలు 
స్పష్టంగా కనిపించినవి. . అందులో ఒకడు మొన్నటిరోజున తనకు కాఫీ 
హోటల్లో కనిపించినవాడే! అట్లా పెనించి వస్తూవున్నవాళ్ళను చూసి ఆదుండగు 

లిద్దరూ రాధాకృష్ణను వదిలి పిక్కబలం చూపారు. పైనుంచి వస్తున్న యిద్దరూ 

సమీపించి పరిగెత్తుతున్న వాళ్ళిద్దర్నీ పట్టుకోవాలని (ప్రయత్నించారు కానీ, 
పాళ్ళకు చిక్కలేదు. సరివితోటలో యెక్కడ  దాక్కున్నారో ! అప్పుడు 
వాళ్ళిద్దరూ రాధాకృష్ణ దగ్గిరికి వచ్చి బేటరిలైటు వెలుతురులో రాధాకృష్ణను 
చూసి అందులో ఒకతను “నీపేరు రాధాకృష్ణకదూ" అని ఆడిగాడు 

రాధాకృష్ణ “అవు” ననగా అతడు రాధాకృష్ణను వీపుతట్టుతూ “యివ్వాళ 

నువ్వు అదృష్టవంతుడివి” అన్నాడు. 

3 
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రాఢాకృష్ణ గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం యింకా తగ్గలేదు, వీశ్ళెవరు! 

తనపేరు వీళ్ళకెలా తెలుసు ? అని అనుకుంటున్నాడు. 

“నీమీద యేదో కుట్ర జరుగుతున్నది, అబ్బాయి | నువ్వు జా(గత్తగా 

వుండాలి. యిలా (ప్రొద్దుపోయి యెక్కడా తిరగవద్దు'" అని చెప్పి రాధాకృష్ణను 

అందాక సంసించి మరీ వాళ్ళు వెళ్ళిపొయ్యారు. 

రాధాకృష్ణ రో ఢైక్కి జనంలో పడ్డాడు. పట్టపగుల్లాగా దీపాలు వెలుగు 

తున్న వి, గుట్లబ్బళ్ళూ రిక్షాలూ నడుస్తున్న వి. 

తనమీద కుట జరుగుతున్న సంగతి వాళ్ళ కేం తెలుసు? యేదో ఆవతల 

వాళ్ళ చర్యలనుబట్టి ఆనివుండాలి. వాళ్ళు తనను యెరిగున్నవాళ్ళే, లేకపోతే 
తనపేరెలా తెలుస్తుంది, యిక్కడ తమయింటికి (లక్కణరావుగారి దగ్గరికి) 

వచ్చి పొయ్యేనాణ్ళు యెవరో ఆయి వుండవచ్చు, చీకట్లో తాను గుర్తించలేదు, 

ఐతే తనను అడ్డగించినవాశ్ళెవరు ? దొంగలుకారు. యింత అఘాయిత్యానికి 

పాల్చడడానికి వాళ్ళకు తానేం అపకారం చేశాడు ? వాళ్ళు తమ |ప్రాంతంవాశ్ళే* 

కాఫీహోటల్లో వివరాలన్నీ అడుగుతూవుం టే యేదో యెరుగున్నవాడనటం 

వల్ల అడుగుతున్నాడని భావించాడు, వాళ్ళు యింత అకృళ్యానికి పాల్చడడానికి 

కారణ మేమిటి? అతనికేమీ బోధపడలేదు. వాళ్ళు చెప్పినట్టు తాను జాగ త్తగా 
వుండడం మంచిది యిలా ఆలోచించుకుంటూ రాధాకృష్ణ యిల్లుచేరుకున్నాడు. 

| రాధాకృష్ణకు ఆ ర్యాతి సరీగా నిద్రపట్టలేదు, మనస్సంతా కలవరంగా 

వుంది, ఆ దృశ్యమే కళ్ళలో మెదులుతున్నది. 

ఆ మూడవరోజున రాధాకృష్ణ . ఉదయానే తనగదిలో కూర్చుని ఆంధ్ర 
సిక చూస్తున్నాడు. 

పక్కపాకలోనించి “నీకూ నాకూ జోడుఅయితే మల్లెపూల తెన్నకట్టి 
శిప్పమీద శేలిపోదాం పదరా, చెల్ మోహనరంగా” సోములుపాట విన 
వస్తున్నది. 

“సాటలు'పాడుదువుగాని అన్నం ఉడికింది దా 

“వస్తొగానీ, నువ్వు ఆ గులావీకోక కట్టుకుంటే బలే సోగ్గా వుండావే 

చిన్నదానా gd 
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“సీ మాటలకశేంవచ్చె, దబ్బున అన్నంతిని బండి కట్టు కెళ్లు. బాడిగంతా 

ఆందరూ తోలేత్తున్నారు.” 

“అప్పుడే తోలే త్తన్నారెటి! మనుసులు కాపీ కీపీ తాగి బజారికి రావాలా! 

పాసింజేరు యింకో గంటగ్గాని రాదు, రయిలు చేషనికి క ప్టేసినానం పే బోలు 

డంత బొాడిగ 1” 

“అట్టాగే సెపుతావు మాటలు.” 

“మాటలు సెప్పడ మేటి. నాను బాడిగతోలి లేకపోతే యెక్కడ తింటు 
న్నావు?” 

“*వాలావు తెచ్చిపో తున్నాడు,” 

రాధాకృష్ణ పత్రిక చూస్తూవుండగా ఒకవార్హ అకని కళ్ళసడ్డ ది, అస 

_క్రితో చదివాడు. 

“ఏలూరు నవంబరు 10. 

కొల్లి పర హత్యకేసులో ముద్దాయిగా వృండి పరారి అయిన భూషణం 

అని వ్యవహరించబడుతూవున్న నాగభూషణాన్ని పోలీసులు యివౌళ కాడ్ 

అరెస్టుచేశారు” 

రాధాకృష్ణ ఆవ్నార్త చదివి నిట్టూర్పు విడిచౌడు, 

“భోజనం అయిందా, ప(తిక చదువుతున్నావు?” 

రాధాకృష్ణ తలయెత్తి చూశాడు. చందం గదిలో అడుగు పెడుతున్నాడు, 

“ఇంకా కాలేదు, రా చంద్రం కూర్చో” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“తొమ్మిదిన్నర కావచ్చింది” యింకా యెప్పుడు ? 

“యిదిగో క్షణంలో వస్తా కూర్చో” అంటూ రాధాకృష్ణ చేతితో బట 

(శ్రాయరుమీద పెట్టి కిందికి దిగి వెళ్ళాడు 

కాసేపటికి రాధాకృష్ణ భోజనంనేసి డాదా పైకిరాగా యిద్దరూ కలిసి కాలే 

జీకి వెళ్ళిపొయ్యారు* 

తర్వాత దాదాపు నెల రోజులకు ఒకనాటి సాయంత్రం రాధాకృష్ణ కాలేజీ 

నించి వస్తూ గానుగపేటలో వున్న అవ్వగారింటికి వెళ్ళాడు. అతడు వెళ్ళేసరికి 

వసారాలో గుమ్మంముందు అవ్వ కూర్చునివుంది, ఆమెకు కొంచెం అవ వతలగా 
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భారతి కూర్చుని లేసు అల్లుకుంటున్నది. రాధాకృష్ణనుచూసి అవ్వ యెంతో 

ఆప్యాయంగా “రా నాయనా కూర్చో” అంది, 

రాధాకృష్ణ అక్కడవున్న బల్లమీద కూర్చున్నాడు, యీసారి భారతి లేచి 
స్టోలేదు. అలాగే కూర్చుని లేసు అల్లుకుంటున్నది. 

“సిక్సు బాగా కులాసాగా వుంటున్నదా అవ్వా...” అని అడిగాడు, రాధా 

కృష, 

“కులాసాగానే వుంటున్నది గానీ నోటికేదీ సహించడంలేదు నాయనా | 

యేది నోట్లో పెట్టుకున్నా చేదు” అంది అవ్వ. 

“జ్వరం కాచిందికదు.కొన్ని రోజులవరకూ అలాగె ఉంటుంది” 
అన్నాడు రాధాకృష్ణ 

లబ్ద 

ఇంతలో రంగడు చేత్తో బనీను పట్టుకువచ్చి “మా అక్క నాకు బనీను 
ఆల్లింది” అంటూ రాధాకృష్ణకు చూపించాడు, 

రాధాకృష్ణ అల్లి కనేర్చు చూసి చాలా బాగుంది అన్నాడు, ఇంతలో సూరి 
యెక్కడినించో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రాధాకృష్ణను చుట్టవేసుకుని “మా అక్క. 
నాక్కూడా బనీను అల్లుతున్నది” అని వూరించుకుంటూ చెప్పింది. 

“యవతలకురా దెయ్యమా” అంటూ భారతి చెల్లెలిని గదుముకున్నది* 

“అట్లా మీదవడకూడదు.యినతలకు దామ్మా” అంది అవ్వ 

రమణమ్మ లోపలనించి రాధాకృష్ణను తొంగిచూసి తలుపుచాటున నిలు 

చుంది, యింతలో మిల్లునించి శివయ్య వచ్చాడు. రాదాకృష్ణను చూసి మంద 

హాసంతో “యెంత సేపయింది మీరు వచ్చి ?” అని వలకరించి లోనికి వెళ్ళాడు, 
లోసల భార్యభర్తలు యేం మందలించుకుంటున్నారో శివయ్య తల్లిని లోనికీ 

పిలవగా ఆమె లోనికి వెళ్లివచ్చి యధాస్థానంలో కూర్చుని “రేపు మాఖ 
మాసంలో అమ్మాయిపెళ్ళి చెయ్యాలనుకుంటున్నాం నాయనా” అంది రాధా 
కృష్ణతో, 

సెళ్ళిమాట యె క్రేసరికి భారతిలేచి లోనికి వెళ్ళిపోయింది. అవ్వ అన్న 
మాటకు “సంబంధం యెక్కడ చూళారు 2?” అని అడిగాడు రాథాకృష్ణ 

ఇ ఘాట అవ్వకూ యింట్లో వింటున్న భార్యా భర్తలకు ఆబ్బురపాటు 

కలిగించింది పెళ్ళిమాట యెత్తగానే మంచి రోజెప్టుడో చూడమని అంటాడని 
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వాళ్ళ అభిప్రాయం. అమ్మాయిగాని అతనికి నచ్చలేదా? నచ్చకపోతే యిన్ని 
సార్లు తమ యింటికి పరిగెత్తుకుంటూ యెందుకొస్తాడు. ఒకవేళ అమ్మాయిని 
తనకు కాకుండా యెవరికై నా మాట యిచ్చామేమోనని తేల్చుకోడానికి అట్లా 

అని వుండవచ్చు, అనుకుని అవ్య రాధాక్స్ఫిష్ట (పశ్నకు “యింకా యెక్కడా 

చూడలేదు, నాయనా” ఆంది. 

“అట్లాగా” అని వూరుకున్నాడు రాధాకృష్ణ 

వాళ్లు తలచినట్టు రాధాకృష్ణనల్ల సరియైన సమాధానం రాకపొయ్యేసరికి 
“అవ్వ నీ అభిప్రాయం యేమిటి నాయనా” అని ఆడిగింది. 

“నా అభిప్రాయం యేం వుంది! చదువుకున్న వాణ్ణిగా చూసి యోగ్యత 

యెరిగి యివ్వమని నొ సలహా” ఆన్నాడు, 

అప్పుడు అవ్వ, నిజానికి మందు మన అభిప్రాయం తెబుసుకోకుండా 

నేను చేసుకుంటానని యెవరూ అనరు, ఆతడు మాటల్లో మంచి నేర్పరి, ఆ 
ముత్యమంత మాటా తమ నోటిమీదుగా అనిపించాలని యీ యెత్తంతా 

ఆనుకుని “సీకంచే యోగ్యులెవరు నాయనా!" ఆంది. 

అప్పుడు రాధాకృష్ణకు యేమి సమాధానం చెప్పాలో తోచలేదు, ఆవ్వ 
మళ్ళా మి యిద్దరికీ యీడూ జోడూ చక్కగా వుంటుంది నాయనా : చిలకా 

గోరింకల్లాగ వుంటారు” అని ఆంది, 

తానో అభిప్రాయంతో వస్తూవుంకే వాళ్లో విధంగా భావించినందుకు 
భాధపడుతూ రాధాకృష్ణ “నే నా వుద్దేశంతో రావడంలేదు అవ్వా” అన్నాడు. 

యింకా బెట్టుసరిపో తున్నాడు. ఆ వుద్దేశంతో రాకపోతే మరి యే వృుద్దే 

శంతో వస్తున్నట్లు? తనకై తానే వెదుక్కుంటూ వచ్చాడంటే బెటుకక్కువ 
అజాత ల ర వక 

కదు అనుకుంది అవ్వ. యీయనకుగూడా యేదో కట్నంమీద ఆశ వున్న 

ట్టుంది. వేలు ఒరగబెడితేగాని వెన్నరాదు. అందుకే యీ డొంకతిరుగుడంతా 
అనుకున్నాడు యింట్లోవుండి ఆలకీస్తున్న శివయ్య. యెట్లయినా ఆల్లుడివిగు పు 

ఫోలేదు అనుకుంది రమణమ్మ, 

అప్పుడు అవ్వ, “నువ్వా వుద్దేశంతో రాకపోనచ్చు నాయనా! అమ్మా 
యిని మేమే యిస్తామంటున్నాంగా 1” అంగి, 
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“యింకొ మీరు అర్హంచేసుకోలేదుః నా జీవితం ఓ తాడుతెగిన గాలి 

పటంలాంటిది'” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“అబ్బాయి మొన్న నీ సంగతంతా చెప్పాడు. మీ అమ్మావాళ్ళు 

యెక్కడో వున్నారట. నున్విక్కడ చదువుకుంటున్నావట, అట్లని మేమేమీ 
అనుకొవడంలేదు నాయనా! యేదో చదువుకున్నవాడివి, బుద్ధిమంతుడివిం 
భార్యకు అన్నం పెట్టుకో లేకపోతావా అని ఆలోచించుకుని అమ్మాయిని సీకు 

యివ్వాలని నిశృయించుకున్నాం నాయనా :” అంది. 

రాధాకృష్ణ యిది యెక్కడ కోభరా భగవంతుడా ! చెప్పేది ఆలకించరు 

అనుకుంటూ “ఇంకేం అవ్వా : నొనంగతి మీకు తెలిసిందేగదా, ఆ అమ్మాయి 

నా సోదరిలాంటిది, మంచి వరుణ్ణి యెవరినైనా చూసి యివ్వండి, నేనుగూడా 
సంకోషిస్తాను"” అని చెప్పి రాదాకృష్ణ బయటపడ్డాడు, 

౧౩ 

క్రజవాడలో మైలవరం హాలు వీధిలో వున్న గౌరి యింల్లోనుంచి పాట 
వినవస్తున్నది. వట్టిపాటేకాదు; పాటలో మిళితమై ఫిడేలు వాయిద్యం గూడా విన 

వస్తున్నది. గరుడయ్య సంచలో కూర్చుని ఫిడేలు వాయించుకుంటూ వుండగా 

వెంకటమ్మ ఓ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి *యీ అమ్మాయి బాగా పాడుతుంది 

పొడించు గరుడయ్య అన్నా" అందిం 

గరుడయ్య ఆ అమ్మాయిచేత పాడిస్తూ ఫిడేలు వాయిస్తున్నాడు. గొర్శి 

వెంకటమ్మ ఇంకా పొరుగింటి ఆడవాళ్ళిద్దరూ కూర్చుని ఆలకిస్తున్నారు. అది 

ఉదయంవూట. అవతల కిటికీలోనించి యెండ లోనికి పడుతూపుంది. లోపల 

వంటగదిలోనించి సన్నగా పొగ పంచలోకి వస్తూవుంది, 

రాజారావు యిప్పుడు రావడంలేదు. ఆ స్థానాన్ని గరుడయ్య ఆ[కమిం 

చాడు. గరుడయ్య వయన్సు నలభై యేళ్లుంటవి. ఫిడేలు వాయిస్తాడు, అడే 
ఆతని జీవనం. ఆ పట్నంలో తనకంపే ఫిడేలు వాయించేవాళ్ళు లేరని ఆతని 
గర్వం* ఆ గర్వం ఆతని [వతిమాటలోనూ తొంగిచూస్తూ వుంటుంది. యె(ర్రగా 
బొద్దుగా వుంటాడు, యెస్సుడూ కారాకిల్లీ చేస్తాడు. అట్లా వింటున్న గౌరి వీధిన 

కము. 
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ఓ అమ్మాయి పోతూవుంపే అదాటుగా చూసి శశి అనుకుని చివాలున లేచి వీధి 

గుమ్మంలోకి వెళ్ళి ౦ది. చూసింది. శశికౌదు. యెవరో అమ్మాయి: 

శశి యిప్పుడు గొరి దగ్గర లేదు* శశి వచ్చిన దాదాపు అయిదు మాసాలకు 

శశి ఓ రోజున వీధిలో కుళ్ళాయిదగ్గర సీళ్లు పడుతూవుండగా తలవని తలం 

పుగా అటు తం|డివెంట వెళ్లతూవున్న రామం శశిని చూశాడు, యిదేమిటి, 

మొన్న వాళ్ళ తాతగారివూళ్ళో వున్న శశి యిక్కడికెట్లా వచ్చింది? అను 

కుంటూ “అదిగో నాన్నా శశి” అన్నాడు తం|(డితో. 

రామం తండ్రి పేరు వెంకటనారాయణ, వొన్లీ బెజవాడలో గృహ్మప్రవే 

శానికి గాను బంధువుల యింటికి వచ్చారు. వారి అత్తగారి (గ్రామములో ఓరైతు 

యింట్లో శశివున్నట్లు, శశి తల్లి చనిపోయినట్లు లోగడ భార్యవల్ల అతడు విని 

వున్నాడు, రామం, “శశి అదిగో నాన్నాః అనగా “యెక్కడరా? అని 

అడిగాడుం 

“అదిగో నాన్నా పంపుధగ్గర” అని చూపించాడు రామం. యిద్దరూ 

కలిసి కుళ్ళాయి దగ్గరికి వెళ్ళారు. శశి రామాన్ని చూడగావే సంతోషంతో 
“రామం $” అందిం 

వెంకట నారాయణకు శశిని చూసేసరికి యెంతో జాలివేసింది. కొల్లి 
నరలో వీళ్ళ రెండు కుటుంబాలూ యెంతో సన్నిహితంగా వుండేవి. వాళ్ళ 

సంసారం చిందుబిందై ఆ వూరు వదిలి పెట్టి పోనడం, ఆఖరుకు ఆ అమ్మాయి 

తల్లికూడా చనిపోవడం శశిమీద వెంకటనారాయణకు యెంతో సానుభూతి కలి 

గింది, “యిక్కడ వున్నావేం అమ్మాయ్ ?” అని అడిగాడు. 

“మా అత్తయ్యగారి యింట్లో వున్నా తాతయ్యా | అదిగో ఆ యిళ్లే” 

అంది శశి, 

వెంకటనారాయణ అర్ధంగాక “ఏఆతయ్యః? అని ఆడిగాడు. 

“మూ గౌరి అతృయ్యగారిం ట్లో తాతయ్యా! అదిగో ఆ యిల్లే” 

ఆంటూ యెదురుగా వున్న డాబా చూపించింది శకి 

వెంకటనారాయణకు అప్పుడు ఆర్థమైంది. గొరి చరిత్రంతా అతనికీ 

తెలుసు. గౌరి లేచిపోవడమూ; తర్వాత కొట్లాటలు జరిగి ఖూనీలుదాకొ కౌవ 

డమూ అన్నీ అతని కళ్ళయెదుట జరిగివేన. “మీ కుటుంబాన్ని నాశనంచేసింద్లి 
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చాలకనా, నిన్నుగూడా చెడగొట్టడం, రొమానికి వాళ్ళ తాతగారి వూళ్ళో కని 

పించావట* యిక్కడి కెట్లా వచ్చావు అమ్మాయి ? అని అడిగాడు, 

శశి జరిగిన సంగతి చెప్పింది. 
వీళ్ళిలా మాట్లాడుకుంటూ వుండగా కుళ్ళాయిదగ్గర నిండిన బిందెయెత్తుకు 

వెళ్ళడానికి గౌరి అక్కడకు వచ్చింది, వచ్చి అక్కాడ నిలుచునివున్న చిరపరి 

చితుడూ ఆత్మీయలలో ఒకడూ అయిన వెంకటనారాయణను చూసేసరికి 

గౌరి కటెబారిపోయింది. ముఖాన కత్తివాటుకై నా నెత్తురుచుక్కలేదు తల 

వంచుకుంది. వెంకటనారాయణ ఆజానుబాహుడు. కంఠంగూడా పెద్దదే. 

అప్పుడు గౌరినిచూసి అన్నాడుగదాః, “ఏం అమ్మాయి? నువ్వు చెడిపోయింది 
కాకుండా యీపిల్ల జీవితాన్నిగూడా ధ్వంసం చెయ్యదలుచుకున్నావా ? తాచెడ్డ 
కోతి వనమెల్లా చెరిచిందట!”” ఈ మాటలు కోవంతో అన్నాడు, 

గౌరి చెప్పకుండా తలవంచుకుని అట్లాగే నిలుచుంది. ఆపర్న వెంకట 

నారాయణ శశిని వెంటబెట్టుకుని తీసుకు వెళ్ళాడు. 

అట్లా ఆ అమ్మాయిచేత పాడిస్తూ గరుడయ్య ఫిడేలు వాయిస్తూవుండగా 
లోనికి ఓ యునకుడు వచ్చి “యిక్కడున్నావా మావా; రాత్రికి గవర్నరు 
పేటలో హరికధట, ఫిడేలు వాయించడానికి యెవరో యిద్దరు నీకోసం తిరుగు 
తున్నారు అని చెప్పాడు, 

“కావలిస్తే వాళ్ళే వస్తార్హ” ఆనిచెప్పి గరుడయ్య మళ్ళీ ఫిడేలు వాయించ 
డంలో నిమగ్నుడయ్యాడు. 

కాసేపటికి యిద్దరువ్యక్తులు అక్కడకువచ్చి “మీ కోసం యెక్క 
డెక్కడ తిరుగుతున్నామండి: రాత్రికి గవర్నరుపేటలో హరికథ మీరు ఫిడేలు 

వాయించాలి” అనిచెప్పి కిరాయి బేరంఆడుకుని ఓ ఆయదురూపాయలు అడ్యా 
స్పుగా ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. గరుడయ్య ఆయిమరూపాయలు పుచ్చుకుని అవతల 
కూర్చున్న గౌరిమీదికి నిర్ణత్యంగా గిరాటువేశాడు. అస్పటికి పాడించడం ఆపి' 
గరుడయ్య “యీ అమ్మాయి గాత్రం మంచిది. శ్రద్ధగా నేర్చుకుంటే వృద్ధిలోకి 
వస్తుందని" చెప్పాడు. ఆంతటితో అక్కడ కూర్చుని వింటున్న ఆడవాళ్ళు 
లేచి యెవరిళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళిపొయ్యారు, 
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తర్వాత రెండు రోజులకు సాయం[కంపూట గొరి లోపల కూర్చుని 

తల్లో పెట్టుకోడానికి పూలమాల కట్టుకుంటూ వుండగా గరుడయ్య వచ్చి గౌరి 

దగ్గరగా మంచం వాల్చుకుని కూర్చున్నాడు, 

“మధ్యాన్నం వస్తానని రాలేడేం ?* అని అడిగింది గొరి 

“పనుండి వెళి యింతకుమునుపే తిరిగి వచ్చాను. నేను యింటికి వచ్చే 

సరికి నాకోసం మనుషులు కూర్చుని వున్నారు. యీ రాతికి గాంధీనగరంలో 
భరతనాట్యం వుందట. ఫిడేలు వాయించటానికి మాట్లాడుకుని వెళ్ళారు. వాళ్ళను 
ఆటు పంపించి నేనిట్లా వచ్చాను.” 

“యిందాక యెవరో మనిషి మీరు ఉన్నారా ఆని వచ్చివెళ్ళాడు. లేరనే 
సరికి “యెక్కడా ఆందడుి అని గొనుక్కుంటూ వెళ్ళిపొయ్యాడు,” 

“నల్లగా వుంటాడు వాడా ౩” 

“ఆతడే,” 

“బట్టలుకొట్టు వాడులే, మొన్న తెచ్చిన చీరెలు తాలూకు వాళ్ళకు కొంత 

డబ్బివ్వాలి, వచ్చేడబ్బు చాలడంలేదు. యెన్ని పాఠాలు చెప్పుకుని, హరికథలు, 
భరత నాట్యాలు యెన్ని వాయి స్తే యేం లాభం, నా విద్యకు తగిన ప్రతిఫలం 

రావడంలేదు. యిక్కడ వున్నన్నాళ్ళూ యిం తే.” 

“బెజవాడకంచే యింకా యెక్కడ డబ్బొస్తుంది?” 

“ఏ ఫిలిం కం పెనీలోనన్నా చేరికే కొవలసినంత డబ్బు, అక్కడ మంచి 

జీతాలు వుంటవి యిట్లా బాడుగలుకోసం యెదురు చూసే అవసరం లేదు. 

ఠంచనుగా నెలకాగానే జీతం వస్తుంది," 

“అటునంటిదేమైనా దొరికితే యిం 'కేం కొవాలి? యింతకీ అదృష్ట 

ముండాలి, ” 

“అదృష్టం అని యింట్లో కూర్చుంటే వస్తుందా ౪” (పయత్నించంది, 

మ్మదాసు వెళ్ళి యే ఫిలిం కంపెనీలోనన్నా చేరాలని చూస్తున్నాను” 

“మిమ్మల్ని చేర్చుకుంటారా ౩” 

ళనాకంపే వాయించే 'మొనగాడెవడు ?” 

14 
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“వాయిద్యానికి కాదు, నేననేది? యెన్ని సిఫార్సులు వుండాలో అని,” 

*సిష్టార్పుల కేం కొదవలేదు, అక్కడ నాకో స్నేహితుడున్నాడు, మనం 

చేరాలేగాని అవకాశాలకేం తక్కు.వలేవు. మన వాయిద్యం వింటే వాళ్లు చస్తే 

వదులుతారా! యేదైనా కాస్త వీలు చిక్కి.ందంచటే మనం మ (ద్రాసులోనే కొప్పరం 
సెపేద్దాం.” 

“అయితే వదిలి పెట్టడం దేనికి .!పయత్నించండి” 

“మదాసు వెళ్ళడానికి ఖర్చులకు యాభై రూపాయలు కావాలి, చేతిలో 

డబ్బులేదు. యెట్లానా ? అని చూస్తున్నాను.” 

“లాభం వచ్చేటప్పుడు యేదో వీలుచూచుకుని వెళ్ళాలి.” 

ో“చదూడుగొరి నూ యింట్లో ఆడమనిషున్న దే; వట్టి జంతువు, యిటు 

వంటి వేమీ దానికి తెలియవు. నువ్వో అంటే, యిటువంటి విషయాలన్నీ నీకు 
బాగా తెలుసు. ఓ యాభైరూపాయలు సర్దగలవాః; మళ్ళా వెంటనే తిరిగి 
నసు౦దిం” 

“మిరు యరగంది నాదగ్గర యెక్కడుంది డబ్బు 1” 

“నువ్వు తలుచుకుంటే యెలాగయినా యివ్వగలవు । ఆడవాళ్ళు యిటు 

వంటి మంచిసనికి చేయూత యివ్వకపోతే యెట్లా ?వని నెరవేరిన తర్వాత 
అంశా డబ్బే !! సీ మెళ్ళో నగన్నా పెట్టి తెచ్చియివ్వు. రేపే పయాణం కడ 
కాను” అని చెప్పాడు, 

గౌరి ఆ మాటకు మౌనం వహించడంచూసి ఆతడు మళ్ళా అందు 

కున్నాడు “యాభై రూపాయలు యువ్వవలసి వచ్చిందే అని ఆలోచిస్తున్నావా? 

ముందువచ్చే లాభాన్ని పారచూడు, పేరుకు పేరు; డబ్బుకు డబ్బూ వస్తుంది. 
ఇక మనపేరు మోతేననుకో | పైకివచ్చేటందుకు యిదే మంచిమార్గం, నేను 
మరోటిగూడా ఆలోచిస్తున్నాను. అక్కడ ఫిలింకం పెసీలో చేరిన తర్వాత నీకు 
గూడా యేదైనా వేషం యిప్పించాలని చూస్తున్నాను. సీ పరసనాలిటీగూడా 
మంచిదే, అదృష్టరేఖ పట్టిందంకే నువ్వు సిసీమాతారవై పోవచ్చు | అప్పుడు 

అంతా డబ్బే 1 యిప్పుడు పేరులోవున్న సినీమాతారలంతా మొదట యిట్లా 

(ప్రయత్నించి పైకి వచ్చినవాశ్ళే 1” అని చెప్పాడు. 

గౌరి ఆ మాటలు విని పొంగిపోయింది. తానో సినీమాకార కావచ్చు 
ననీ, అందరి తారల్లాగా స్యత్రికల్లోనూ, వాల్ పోష్టర్లలోనూ. తన ఫొటోగూడా 
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వడుతుందనీ, హాయిగా సిటీ జీవితం గడపవచ్చునసీ, యెన్నో గాలిమేడలు 
నిర్మించుకో సాగింది, 

ఆ మర్నాడు ఉదయానే గొరితన నగకుదువబెట్టి యాభై రూపాయలు 

తెచ్చి గరుడయ్యను మద్రాసు పంపింది, 

ఆ మధ్యాన్నం భోజనాలయ్యాక యిరుగుపొరుగు ఆడవాళ్ళు గొరి 
యింట్లో కూర్చున్నారు. వాళ్ళయింటి చుట్టుపట్ల వున్న గృహాలన్నీ ఆటువం 

టివే; గౌరి ఆవాళ బాగా అలంకరించుకుని యెంకోసంకోషంగా వృంది, 

“యీ జాకెట్టు గుడ్డ యే కొట్లో కొన్నారు, చాలా బాగుంది,” అని అడి 

గింది మాలిని, 

“మేకొల్లో తెచ్చారోమరి. మొన్న ఆయన తెచ్చారు” ఆంది గౌరి, 

“డబ్బులిస్తాగాని నాకుకూడా అటునంటిగుడ్డ తెసి ప్పించి పెట్టు” అంది 

మాలిని, 

“పంకజ యివాళ మంచిచీర కట్టిందే 1” అంది గౌరి 

“మాకెక్క_డనించి వె? క! చలవవల్లి కట్టాను. బట్టలు 

లేకపోతే అధైెకుతెచ్చి కట్టుకున్నాను” అంది పంకజ, 

“అదృష్టం వుంటే ఎలాగైనా కలిసివస్తుంది, గౌరమ్మ సిసీమానటి 

కాబోతుం'పే $” ఆంది వెంకటమ్మ, 

“నిజంగానా $ అని అడిగింది పంకజం 

“యింకా నిజమే౦టి। యివ్యాళ వాళ్ళాయన మదానుగూడా వెళ్ళితే” 

వెంకటమ్మ, 

“యెప్పుడేమిటి? మాకు తెలియదే:” అంటూ పంకజ, మాలిని 
“యీవిడ భాగ్యమేం 1” అన్నట్టు గొరికేసి చూశారు. 

“మ(దాసు వెళ్ళినమాట నిజమేగాని ఆక్కడ పనికొవద్దు?ః” అండి 

గౌరి; కార్యసాధన అవుతుందని తనకు యెంత నమ్మకమున్నా యివృటినించి 

వుప్పెన యెందుకన్న తలంపుతో 

“*పనికొవడం యెంత సేపేంటి? మీఆయన సినిమాలో ఫిడేలు వాయ 

స్తుంపే నీకు వేషం యిస్పించలేడా యేంటి ౪ అంది నెంకటమ్మ. 
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“ఇంకేం, వీళ్ళాయన సినిమాలో ఫిడేలు వాయించడానికి వెళ్ళాడన్న 
మాట ! అయితే నీకు వేషం యిప్పించడం యెంత సేపు 1“ అంది పంకజ, 

ోఅదృష్టమంటే అట్లా కలిసిరావాలి 1” అంది మాలిని, 

“మాతో యిక సలుకుతుందా గౌరమ్మ 1” ఆంది పంకజ, 

“పలక్కా ఆప్పుడే ఆకాశానికి ఎగిరిపోతున్నా ! మీ నోటిచలవ వలన 

కొనివ్వండి 1” ఆంది గౌరి 

కాక పటుకుంటుందా । యక మీఆయన అక్క_డపని చేస్తున్నాక ji" 

ఆంది వెంకటన్ము. 

శవ్వూ వెంకటమ్మపిన్నికి ఏదన్నా వేషం యిప్పించాలి 1” అని నవ్వింది 

గొరి, 

"నాకెందుకులే మసలిడానికీ ? వయసువాళ్ళు మీరు కానివ్యండి।* 

అంది వెంకటమ్మ. 
“ముసలివాళ్ళను మాతం యెందుకు తీసుకోరు సిన్నీ ! ముసలివేషాలు 

వెయ్యడానికి” అంది గౌరి, 

“నాకెందుకులే ఆమ్మా, యింకా వేషాలు! యిట్లా బతకనివ్వండి!” 

అంది వెంకటమ్మ, 

“మొన్న యేంజరిగిందనుకున్నా వు వెంకటమ్మ పిన్నీ ! అవతలవీధిలో 

ఫిలింకంపెనీవాళ్ళమంటూ ఓ యిద్దరు సూటూ, బూటూతో డాబుగా వచ్చి, 

యాక్టర్ల ను బుక్ చేస్తున్నామంటూ, ఒక అమ్మాయిచేత పాడించుకుని, విని, 

“నీపాట బాగుంది, సీరూసం బాగుందని మెచ్చుకుని ఫిలింకంపెనీలో షేరు 

దార్లుగా చేరినవాళ్ళకే వేషాలు యిస్తున్నామని చెప్పగా షేరు రెండువేలేగదా; 

' పదివేలు వచ్చేటప్పుడు రెండువేలు పెడికేమా(త్రం యేంఅనుకుని ఆ అమ్మాయి 

నగలమ్మి వెయ్యురూపాయిలు అడ్వాన్సుగా యిచ్చిందట : యింకేం; వాళ్ళు 
ఆ అమ్మాయిని బుక్చేసుకుని తెలియపర్చిన వెంటనే రావలసిందని చెప్పి 
వెళ్ళిపొయ్యారు. ఆఅమ్మాయి జవాబు వస్తుంది వస్తుందని యెదురుచూ స్తే 

యేముంది? జవాబులేదు; గివాబులేదు. వాళ్ళు వెయ్యిరూపాయిలు తీనుకుని 

అదే పోవడం పొయ్యారు” అని చెప్పింది పంకజ, 

“ఇటువంటి మోసాలుగూడా జరుగుతుంటవి. ఆమధ్య యిట్లాగే ఏవరో 
వచ్చి ఓ అమ్మాయికి వేషం యిస్తామని తీసు కెళ్ళారు, ఆ అమ్మాయి చాలా 
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చక్కంది, వేషం యిస్తామంపే యెనరికైనా ఆశేగా ! ఆఅమ్మాయి మంచి 

వేషం యేదన్నా యిస్తొరనుకుంది. తీరా వాళ్ళు నామకా యేదో పనికిమాలిన 

వేషం యిచ్చి ఆ అమ్మాయిని వలలో వేసుకుని ఖర్చులుయిచ్చి రైలు యెొక్కి0 

చారట” అని చెప్పింది మాలిని, 

“వెళ్ళి మంచివేషం యేసి పైకివచ్చినవాళ్ళు మాత్రం యెందుకులేరు!” 
ఆంది గొరిం 

* ఏందుకుటేరే | అట్లా వున్నారు; ఇట్లా వున్నారు !” అంది వెంక 
టన్ముః 

“*లేరని కాదు, జరిగిన సంగతి చెప్పా పిన్నీ 1” అంది మాలిని, 

పంకజ వీధిలోకి చూస్తూ, “యెవరో ఆ మనిషి యిటువేప్ప చూస్తూ వెళ్ల 
తున్నాడు” అంది. 

“ఆ గుంటకళ్ళవాడా ! ఇంకేం నీమీద కన్ను వేశాడు 1" అంది మాలిని" 
“నామీదెందుకు వేశాడులే : నీమీదే వేశాడు!" ఆంది పంకజ, 

“సివేపిగా చూస్తూ వెళ్ళింది 1” ఆంది మాలిని, 

ఇంతలో గొ రెలమందలో తోడేలు పడ్డట్టు తలగుడ్డచుట్టుకుని చంకలో 

కవిలక ట్ల పెట్టుకుని వాయిదా సరుకులవాడు వచ్చాడు, ఆతల్లి చూసేసరికి 

పంకజ, మాలిని గుండెల్లో రైళ్ళు పరుగెత్తినవి, 

“మీ యిళ్ళకు వెళ్ళితే అక్కడలేరు. యేవి డబ్బులు ?” అని అడిగా 

డతడు, 

అతనిదగ్గర వొళ్ళు వాయిదాకు కొన్ని గిల్డునగలు తీసుకున్నారు. 

“నాలుగురోజుల్లో చూసి యిస్తాలే:”' అంది పంకజ. మాలినిగూడా అదే మాట 

వప్పగించింది, 

“వాయిదా వెళ్ళి యిరవై రోజులయితే యింకా నాలుగురోజులు ఆగాలా? 

క్షణంగూడా ఆగేటందుకు వీల్లేదు!" అని అతడు యింటిపెంకు లెగిరిపొయ్యే 

టట్లు అరిచాడు 

వాళ్ళు ఏ సమాధానం చెప్పినా ఆతడు వినటంలేదు. గల్లంతుగా ఆరు 

స్తున్నాడుం అప్పుడు వెంకటమ్మ “నాలుగురోజుల్లో నేను యిస్పిస్తాలే నాయనా 1 
ఖని హాఘీపడి |బితిమలాడి ఆతజ్జీ వంషించింది, 
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గరుడయ్య వెళ్ళి నాలుగురోజులై ౦ది, అతని రాకకోసం గౌరి ఒళ్ళంతా 

కళ్ళుచేసుకుని ఎదురు చూస్తూవుంది. మద్రాసులో కౌపురం యెప్పుడా ! అని 

ఆవిడ వేగిరపడుతూవుంది, సినీమాలో వేషం ఎన్నడా అని ఉవ్విళ్ళూరుతూ 

వుంది. యెట్లయితేనేం; ఆ మర్నాడు గరుడయ్య వచ్చాడు. ఆతడు వచ్చేసరికి 

గౌరి లోపలయేదో పనిచేస్తుందల్లా వడిలిపెట్టి ఆశని దగ్గిరికివచ్చి “యేమైంది?ి 

అని అడిగింది ఆత౦గాం 

గరుడయ్య అక్క_డ వాల్చివున్న మంచంమీదకూ ర్పొని “మేమువృతుంది! 

నేను బండిదిగి వెళ్ళడం వెళ్ళడం త్యాగరాయ నగరంలో వున్న ఫిలింకంపెనీకి 
వెళ్ళాను, ఆవాళ యెవరూ అందలేదు. ఆంతా షూటింగులో వున్నారు. అక్కడే 
హాలులో బసచేసి ఆ మర్నాడు వెళ్ళాను. అంతా వున్నారు. నేను ఫలానా 

అని చెప్పగా నంతోషంచారు. ఆబ్బ! ఆ భవనం ఎంత ఆందంగా వుంది! 

యెటుచూసినా గుడ్డమీద రంగులతో వ్రాసిన చిత్రాలు, విలువైన సోఫాలు, 
కుర్చీలు, నేలంతా కౌలుపెడితే మాసిపోతుందా అన్నట్టు పాలరాయి. నేను ఆ 

పొలరాతిమీద పరిచిన తివాచీమీద కూర్చుని ఫిడేలు తీశాను, నా చుట్టూ సిని 
మాలో స్తూటు, వీణ, హార్మోనియం, కారు నెల్లు మొదలయిన వాయిద్యాలు 
వాయించే విద్యాంసులంతా కూర్చున్నారు. నేను ఫిడేలు వాయిస్తూ మంచిపోకడ 

పోతున్నాను. వేసిననంగతి వెయ్యకుండా వాయిస్తున్నాను. వాయిద్యం వింటూ 
వాళ్ళంతా ఆనందిస్తున్నారు. మనం వాయించేది బాగుందో లేదో ఒకళ్ళ నడగ 
వలసిన అవసరంలేదు, వాళ్ళముథాలే చెపుఠవి. ఇంతలో యెవరో ఒకాయన 
వచ్చారు, లావుగా వున్నాడు, నా వాయిద్యం కాసేవృవిని యికచాలన్నాడు. 
తర్వాత విచారిస్తే ఆతడే డై రెక్టరని తెలిసింది. అటు తర్వాత నేను ఆయన్ని 
కలుసుకుని మీ కంపెనీలో చేర్చుకోవలసిందని అడిగితే “మాకు ఫిడేట వాయించే 
వారున్నారు, కాళీలేదిని చెప్పాడు” అన్నాడు గరుడయ్య, 

ఆ మాట వినేసరికి గౌరి నిర్మించుకున్న గాలిమేడలు కూలిపోయినవి, 
ఆమె ఉత్సాహమంతా భగ్న మైపోయింది. నిస్సృతో “అంతగా ఆశపడి వెళ్ళితే 
యిం తేనా” అందిం 

గరుడయ్య గౌరి ముఖం పరికించి “అప్పుడే ఆయింది; సాంతం వినవేం[ి 
అనేసరికి మళ్ళా ఆవిడ ముఖంలో ఆశారేఖ పొఢడచూపింది. 
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“వాళ్ళు కాదంటే అయిందా, మన దగ్గర సరుకుంపే ఎవరైనా తీసు 
కుంటారు । నేను మరో ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళను పట్టుకున్నాను. ఆ డై రెక్టరు 

చాలా మంచివాడు. ఐబక్కపలచగా పొడుగా వుంటాడు, బటేచలాకీ అయిన 

వాడు, ఆయన నా వాయిద్యం విని నాలుక కరుచుకుని “అయ్యో | పాసం చాలా 

దూరంనించి వచ్చావు! మొన్ననే ఓ ఫిడలిష్షుని పెట్టుకున్నాం. రెండో ఫిడలిష్టు 

గూడా కావలసి వస్తుంది, తర్వాత మీకు వొస్తాను" అంటూ నా ఆ(డసు ఆదీ 

వివరంగా (వ్రాసుకున్నాడు, తప్పక జవాబు వస్తుంది. మనకు మ।|దాసు 

(పయాణం తప్పదు” అని చెప్పాడు. 

అయినా తన వాయిద్యాన్ని గురించి తాను పొగుడు కోవడమే గొని 

వాళ్ళకు నచ్చనట్లు, అతని మాటల వల్లనే తెలుస్తున్నది, గౌరి యేమనుకున్నదో 

గాని “యెప్పటికో వాళ్ళు రాసేది" అని నిట్టూర్చు విడిచింది, 
మ(ద్రాసునుంచి జవాబు వస్తుందని యిద్దరూ ఎదురుచూస్తూనే వున్నారు, 

తర్వాత నాలుగు రోజులకు సాయంత్రం గరుడయ్య వసారాలో కూర్చుని 

ఫిడేలు వాయిస్తున్నాడు. గౌరి దగ్గరగా కూర్చుని ఆలకిస్తున్నది. 

ఇంతట్లో ఓ స్త్రీ అక్కడకు వచ్చింది, ఆ స్త్రీని చూసేసరికి గరుడయ్య 

పెద్దపులిని చూసిన మేకపిల్లలా హడలిపొయ్యాడు, ఫిడేలు వాయిస్తున్న అతని 

(వేబ్గ అలానే నిల్చిపోయినవి. ఆ స్రీ వయస్సు ముస్పైఏళ్ళ పైచిలుకు 

వుంటుంది. చామనచాయ శరీరం, యెరుప్పరంగు చీరకట్టుకుని వుంది. ముఖం 

చూస్తే కనుబొమలు చిట్లించుకుని మూతిముడుచుకుని (కోధంతో నిండివృందిం 

“యీ మనిషి ఎవరా? అనుటింటున్నది గౌరి 

ఆ త్రీ గరుడయ్యకేసి చురచురా చూస్తూ “యిక్కడ వున్నావా? మళ్లా 
దీన్నొకదాన్ని మరిగావాః ఆ బొండాందగ్గిరికి వెళ్ళితే ఇక్కడికి ఇప్పుడు 

రానడంలేదంది. కాళ్ళన్నీ అరిగిపొయ్యేటట్లు తిరిగి తిరిగి వస్తున్నాను, పెళ్లాం 

బిడ్డలు యే గంగలో దూకినాసరే | మళ్ళా దీన్నోదాన్ని పెట్టుకుని కులుకు 

తున్నావా? నీకు ఇన్ని యేళ్ళు వచ్చినై దేనికి, తగలబెట్టనా : జ్ఞానం వుండ 

నవనరంలా |: పొద్దుట్నించి ఇంటిమొఖం చూడలేదు. వచ్చిన డబ్బంతా ఇట్లా 

పాడుజేసి ఇంటికాడ పిల్లల్నీ నన్నూ మాడుస్తున్నావా। పెళ్ళీడుకొచ్చిన పిల్ల 
గొంతుమీద కూర్చుంశే సీకి వేం బుద్దులు * మళ్ళా సదిమందినో తగుదుననసి 
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తిరుగుతావు” అంటూ ఇంటి “పెంకులు ఎగిరిపొయ్యేటట్లు అరిచిందీ ఆమె 
గొంతు అసలే పెద్దదేమో, ఆ కేకలకు ఇల్లంతా దద్దరిల్లి పోయింది. 

గరుడయ్య చేతిలో ఫిడేలు అక్కడ పడవేసి నిలబడి పిల్లిలా “ఎందు 

కట్లా అరుస్తావు, నస్తున్నాపద” అంటూ అక్కడ నిలవకుండా బయటికి జారు 

కున్నాడు. ఆవిడ వాక్ (ప్రవాహానికి తట్టుకోలేక గౌరి ముందుగానే ఇంట్లోకి 
తప్పుకుంది. 

అప్పుడు ఆవిడ “అరుస్తానా, యింకా అరుస్తానా ? నా కడుపు మండి 

పోతుంటే! నువ్వెక్కడ తయారుపడ్డావే మాయదారిముండ 1 యెవరికొంసలు 

తియ్యాలని కూర్చున్నావు ?....” అని గౌరిమీద గూడా అరిచి వెళ్ళిపోయింది, 

ఆవిడ వేసిన కేకలకు, ఆవిడ వెళ్ళిన కాసేపటి వరకూ యిల్లు (ప్రతి 

ధ్వనించడం తగ్గలేదు 

౧5 

త్రర్వాత ఏల్లర్థం గడిచిపోయింది. అది కా_రీకమాసం, రాధాకృష్ణ ఉద 

యానే కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని, డాబాపైన తన గదిలో కిటికీదగ్గర నిలు 
చున్నాడు, ఇంకా చలితగ్గలేదు, రాధాకృష్ణ చలిదిసీను తొడుక్కుని వున్నాడు. 

అన్నుడే బాలసూర్యుని లేతకిరణాలు కిటికీలోనించి లోపలికి పడుతున్నవి, రాతి 
మంచుకు తడిసిన కొబ్బరిచెట్టు ఆకులు సూర్యకిరణాలు పడి మెరిసిపోతున్నవి 
పెరట్లో పూలచెట్లనిండా పూలువిచ్చి కన్నులపండువగా వున్నది, రాజ్యలక్మమ్మ 

గారు పూలమొక్కల ఇవతలగా బక్కె_ట్లో చీరను నీళ్ళ తీస్తున్నది. అవతల 

వాళ్ళ దొడ్లో పాకలోవున్న గుర్రానికి సోములు దగ్గర నిలబడి యెవరిచేతనో 
మాలీను చేయిస్తున్నాడు. వీధిలో జనం శాలువలు, దుప్పట్లతోనే వెచ్చవెచ్చటి 
కాఫీకోసం పోటళ్ళకు పరిగె_క్రేవాణ్ళు, కూరలకోసం మార్కెట్టు కెళ్ళేవాళ్ళు 
వెళ్ళుతున్నారు. ఓ నితంతువు తడిబట్టతోనే మడిసీళ్లు పట్టుకెళ్ళుతున్నది. ముస 
అమ్మలు వీధిగున్మూల్లో ఎండపొడలో కూర్చుని చలికొచుకుంటున్నారు. అవతల 

ఓ యింటిప్రక్క పిల్లలు చలిమంటలు వేసి చలికాచుకుని కేరింతలు కొట్టు 
కుంటూ దాన్ని చల్లార్చుతున్నారు, రమఅన్న వాళ్ళ మేడపైన ఎండలో 

కూర్చుని పళ్ళు తోముతున్నాడు, 



కష్ట సు ఖ్యాలు ia? 

అలా చూస్తున్న రాధాకృష్ణకు చప్పున యేదో గుర్తుకురాగా యివతలకు 

వచ్చి [డ్రాయరుముందు కుర్చీలో కూర్చుని పు సకంకెరచి యేదో (వాసుకోనడం 
మొదలు పెట్టాడు. రాధాకృష్ణ ఇంటరుప్యా పై యిప్పుడు బి, ఏ, చదువుతున్నాడు, 

అట్లా (వాసుకుంటున్న రాధాకృష్ణకు కిందనుంచి రాజ్యలక్ష్మమ్మగారి పిలుపు 

వీనరాగా రాధాకృష్ణ (వాయడం ఆపి చేతిలోకలం (డాయరుమీద పెట్టి కీందికీ 

దిగివెళ్ళాడు, రాజ్యలక్మమ్మగారు గుమ్మంలో నిలబడివుంది, రాధాకృష్ణ “దేనికి 

అమ్మా అని అడిగాడు. 

రాజ్యలత్మమ్మగారు “యివాళ కౌర్తీక పొర్తమి నాయనా ! నోమునోచుకుం 

టున్నాంకదూ। నీకు తలంటి పోస్తా రా, ఇవాళ ఉసవానంవుండి సాయంత్రం 

శివాలయానికి వెళ్ళివచ్చి (వ్రతం చేసుకుని భోజనం చెయ్యాలి” అని చెప్పింది" 

లక్కుణరావుగారు స్నానంచేసి బట్టలు వేసుకుని కచేరి హాల్లో కూర్చుని 

వార్తాపశ్రిక చూస్తున్నాడు. కల్యాణి అప్పుడే స్నానంచేసి బట్టలువేసుకుని 
వెంట్రుకలతడి పీల్చడానికి తలకు గుడ్డచుట్టుకుని లోపల గుమ్మంలో నిలుచుని 
వుంది, 

రాధాకృష్ణ స్నానంచేసి తల తుడుచుకుని బట్టలువేసుకునే అంతలో 

రాజ్యలక్కుమ్మగారు ఐదురూపాయల కాగితం బిచ్చి'బజారుకు కోటప్పనునెంట 

బెట్టుకు వెళ్ళి జామపళ్ళూ, సీతాఫలాలూ, పట్టుకురా నాయనా! (ప్రొద్దున్నే అయితే 

మంచిపళ్ళు వుంటవి” అని చెప్పింది. 

రాధాకృష్ణ కోటస్పను తీసుకుని బజారుకు బయలుదేరాడు, పూర్వ 

స్మృతులు గుర్తుకు రాగా అతని మనసు ఆందోళనతో నిండివుంది. యిట్లాగే 

కార్తీకమాసం, ఆస్సుడు తన తం|డ్రిగూడా వున్నాడు. తనకు కొమ్మి దేళ్ళు 

వుంటవి. శశి చిన్నపిల్ల, ఆమ్మ యిల్లాగే తనకు తలంటి నీళ్ళుపోసి “యివాళ 

కౌర్రీకసోమవారం వుంటున్నాం. అన్నం తినకూడదు నాయనా; అని 

చెప్పింది. మొదట తాను బులపాటంగా ఉపవాసం వుండాలనుకున్నా భోజనం 

వేళ అయ్యేటప్పటికి కాను వుండలేకపొయ్యాడు. అప్పుడు అన్ము కొని దాచి 
వుంచిన జామపళ్ళూ, సీతాఫలాలు తినమని యిచ్చింది, తన ఆకలి అమ్మకు 

తెలుసు, తాను వుండలేనని ముందుగానే పబ్ళ కొని వుంచింది. ఇట్లా కంటికి 

రెప్పలాగా తనను కౌపాడిన అమ్మ యిప్పుడెక్కడుందో ! తనను కాసేప్ప 

15 
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చూడంది వుండలేని అమ్మం=బడినించి రావడం కొంచెం ఆలస్యం అయితే 

తహతహలాడిపోతూ తనకు యెదురువచ్చే అమ్మ తనకోనం ఎంత ఆటమ 

టించి పోతున్నదో! తండి పోయినా తనను చూసుకుని (ప్రాణాలు నిలుపు 

కుని, తాను (ప్రయోజకుడై తనను వుద్ధరిస్తాడని, తనమీద యెన్నో ఆశలు 
పెట్టుకున్న అమ్మ యిప్పుడు యేకష్టాలు పడుతున్నదో, ఆమ్మ : బంధువుల 

యిళ్ళల్లో లేదు. అమ్మ యేవనీ చేసి యెరుగదు, యేపనీ చేతగాదుగూడా, ఎట్లా 

[దితుకుతున్నదో యేమో | తనచెల్లెలు అన్నానికి కాస్త ఆలస్యమైతే వుండ 
లేదు. గోలచేస్తుంది. యెక్కడవుండి యేం అవస్థలు పడుతున్నారో ! యీ జీవి 
తంలో అమ్మను కలుసుకునే యోగం తనకు లేదా? పజ పక్షాదులకూ, వాటి 
సంతానానికీ సంబంధం చిన్నప్పటివరకే* పశువులకు పాలు వదిలేటంతవరకూ, 

పక్షులకు రెక్కలు వచ్చేటంకవరశకే వాటి తల్లీ బిడ్డల బాంధవ్యం. తర్వాత 

వేటికవే | తల్లీ లేదు | బిడ్డాలేదు ! యీ విశాల(పపంచంలో కలసిపోతవి, తన 

స్టీతిగూడా అంతే అయింది. 

రాధాకృష్ణ మార్కెెటు చేరుకున్నాడు. ఆక్కడ జనం సందడి సందడిగా 

వుంది, యిరువై పులా దుకాణాలు పెట్టుకుని కూర్చున్నారు. జామవళ్ళు బళ్ళతో 
రాసులుపోసి వున్నవి, సీతాఫలాలుమా(త్రం రెండుమూడుచో ట్ల వున్నవి, బేరం 

చేసి కొనుక్కు నేవాళ్ళ క కంకర నార. ఆ కొట్టముందు వీచ్చగాళ్ళు 

“చిన్నకాయ ఒకటివ్వు బాబూ” అని గోల పెడుతున్నారు. రాధాకృష్ణ బేరంఆడి 
జామపండ్లు, సీతాఫలాలు కోటప్పదగ్గర వున్న సంచిలో వేయిస్తున్నాడు, 

“ఓ జానికమ్మా 1” 

ఆ శకేకకు ఆతని జీవనాడులు ఖంగున (ప్రతిధ్వనించినవి. ఉగ్గుబాలతో 
తనలో జీర్షించిన ఆపేరు రేయింబవళ్ళు పలవరిస్తున ఆ అమృతాత్షరాలు తన 
చెవుల పడేసరికి అతని పంచ ప్రాణాలు లేచివచ్చినవి. వెనక్కు తిరిగి దేవు 
లాడుకున్నాడు, యేముంది? అక్కడ యెవరో యెవర్నో పిలుచుకుంటున్నారు. 

రాధాకృష్ణ కొట్టువాళ్ళకు డబ్బులిచ్చి కోటప్పచేత నంచి పట్టించుకుని 
కషోటతేఈాడు.. పదిఅడుగులు వేశాడో లేదో వెనకనించి 'రాధాకృష్ణా;' అన్న 
పిలుపు వినరాగా తిరిగిచూళాడుం సద్మనాథం వస్తున్నాడు డు, ఆతణి చూసి రాధా 

కృష్ణ నిలదిడ్డాడు. జ 
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“ఏమిటోయ్ : లాడ్కూ వీడూ వేసుకెబ్ళుతున్నావు ? అని అడిగాడు 
పద్మనాభం. 

“ఇవ్వాళ కొల్తీక పొర్తమి కదూ!” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“అయితే ఉపవాసం వుండి, యివన్నీ మెక్కేస్తారన్నమాట।" అన్నాడు 

పద్మనాభం. 

“దేవృడికోయి 1” అన్నాడు రాధాకృష్ణ 

“దేవుడిదిపేరు; మందినోరు. యీ వుపవాసాలు వుండేవాళ్ళ సంగతి 

నాకు తెలుసు. మా బామ్మ (పతి ఏకాదశికి వుపవాసం అంటూవుండి శేరు 

చేపుడుపిండి చీమకూ,2దో మకూ పోకుండా గుటకౌయ స్వాహా చేస్తుందిం" 

అన్నాడు పద్మనాభం, 

“సరే కాని! నిన్న వస్తానని మళ్ళా కంటికి కనిపించలేదేం ?” ఆని 

అడిగాడు రాధాకృష్ణ, 

“ఒకచోటికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఓ స్నేహితుడు నువ్వు అనర్గకంగా 

మాట్లాడ గలవు. నాకు కాస్త సహాయపడాలని బలవంత పెట్టి నన్ను వెంటబెట్టు 

కొని ఓ ఆఫీసరు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. అతడు దండలు కట్టుకుని కీ క్కుమన 

కుండా ఆఫీసరు యెదుట నిలబడ్డాడు నేనే అతని లెక్కలు చూపించి ఆఫీసరు 

అడిగిన దానికల్లా ఇంగ్లీషులో సమాధానాలు యిస్తుంటే ఆ ఆఫీసరు డంగై 

పోయి ఈ వుద్దండుడు యెవ(రా ! అన్నట్టు నాకేసి చూడ్డం మొదలు పెట్టాడు. 

అతడు అ డిగిందానికల్లా తడువుకోకుండా ఏక్దమ్మున సమాధానం చెప్పాను, 

నేను చెప్పిన సమాధానాలకు ఆఫీసరు తృప్తిపడి లెక్క పుస్తకంమీద సంతకం 
సెట్టి యిచ్చేశాడు, (బతుకు జీవుడా అని బయటపడ్డాం, యిక బయటికి వచ్చిన 

తర్వాత ఆ స్నేహితుడు “నువ్వుండబట్టి యివ్వాళ ఒడ్డున పడ్డాను. లేకపోతే 

ఆఫీసరు యెన్ని తిప్పలు పెకేవాడో' ఆంటూ గల్డం గడిచి బయటవడ్డ ట్టు పర 

మానంద భరితుడయ్యాడు.” అని పద్మనాభం చెప్పే అంతలో వాళ్ళు నడుస్తూ 

రోడ్డుమలు పు తిరిగారు. ఇంతలో పార్థసారధి యెదురుపడ్డాడు. 

" “ఏం; అలాముఖం వాడిపోయింది. షత్రికనించి కథేమన్నా తిరిగి 

నచ్చిందా ౪ అని అడిగాడు పద్మనాభం, 
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పొర్థసారధి వాళ్ళ సహాధ్యాయి. అప్పుడప్పుడూ కథలూ, గేయాలూ 
(వ్రాస్తూ వుంటాడు. వద్మనాభం అడిగిన [పళ్నకు “కాదోయి! తలకాయ 
నొప్పేసుకుంది అన్నాడు. 

“అయితే కొత్త కధేదో బురలో తిరుగుతుందన్నమాట 1” అన్నాడు 

పద్యనాభం, 

“కాదోయ్! సీ అసాధ్యంకూలా. రాతి నిద్రకాచాను.” అన్నాడు పార్థ 

సారధి, 

“ఇంకేం; యే కథధాసాహిత్యాన్నో వల్లిస్తున్నావన్న మాట 1 అన్నాడు. 

“అదీకాదోయ్ ! నీకు యెప్పుడూ అదే గొడవ, నాటకం చూశాను, 
నూ వీధిలో ర్యాతి పిల్లలు ఆడారు” అని చెప్పాడు పార్థసారధి. 

“అదా సంగతి, ఆ మాటే ముందుచెపితే యిన్ని (పశ్నలు రాకపోనుగా: 

అయితే యెక్కడికి బయలుదేరావు ?” అని అడిగాడు పద్మనాభం. 

“కాఫీ తాగడానికి, ఇంతకుముందే లేచాను” అంటూ పార్థసారథి 
వెళ్ళిపోతూవుంే పద్మనాభం అతణ్ణి వెనక్కి_పిలిచి “యివాళ సాయం (త్రం 
నాలుగింటికి కలుస్తావా ?” అని ఆడిగాడు, 

పార్థసారధి “అట్లాగే 1” అన్నాడు, 
పద్మనాభం “ఖచ్చితంగా నాలుగుగంటలకు యింటివద్ద వుండు! నేను 

మీ యింటికి వస్తాను" అని చెప్పగా పొర్టసారధి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

రాధాకృష్ణ, పద్మనాభం మాట్లాడుకుంటూ నడుస్తున్నంతలో తమయిల్లు 

నమీపించడం వల్లి 'వస్తానోయ !' అని పద్మనాభంతో చెప్పి రాధాకృష్ణ 
కోటప్పతో యింట్లోకి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

మధ్యహాల్లో తుంగచాపమీద కూర్చుని రాజ్యలక్మమ్మగారూ, కల్యాణీ 
(నమి దెల్లోకి వత్తులు చేస్తున్నారు, నాగరత్నం వీళ్ళల్లో కలిసి యేపనీ చేయదు, 
ఆమెదోవ వేరు... ఆమె బవేనిపని కల్పించుకుని “ఈ శెమ్మాలు యిట్లా చిలుంపట్టి 
వున్నవి. ఇవి ఇట్లా వుండవలసిందేనా ? వీటిల్లో దీపారాధన యెట్లా చేస్తారు:” 
అని సణుగుతూ దిపపుశెమ్మాలు బయటికీ తీసుకొచ్చి తోమడం మొదలు పెట్టింది, 
నిజానికి ఆ శమ్మాలు పనిమనిషి తోమవలసినవి, పనిమనిషి తోముతుందని 
రాజ్యలక్మన్ముగారు వూరుకుంది నాగరత్నం అట్లా శెమ్మాలు తోముతూన్ఫం'పే 
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రాజ్యలక్కమ్మగారు చూసి వూరుకుంది. బొనన్నా కోపమే, కాదన్నా-కోపమె! 
ఆవిడ యేసనిచేసినా రాజ్యలక్కుమ్మగారు వాగ్వాదం పెరుగుతుందని యేమీ 

అనదు, 

ఇంతలో రాధాకృష్ణ బజారునించి కోటప్పచేత పండ్లు పట్టించుకురాగా 

రాజ్యులక్ష్యమ్మగారు రాధాకృష్ణతో “అవి లోపల పెట్టించు నాయనా 1 అని 

చెప్పింది. 

“రాజ్యలక్ష్మమ్మ ! వ 1 యెవరూ పలకరేం! ఓ రాజలీ 
లక్ముమ్మా 1 నిన్నేనమ్మా 1” అంటూ ఓ ముసలమ్మ ఆవరణలో డాబా గడపలో 

వుండి. కేక పెట్టగా రాజ్యలక్మమ్మ బయటికి వెళ్ళి “యేమిటి అమ్మమ్మా?” ఆని 
అడిగింది, . 

యయువాళ్ల కా ర్రీకపొర్ణమికదు! పౌర్ణమి వుంటున్నాం ! కౌసిని పూలుపెడు 

దురూ ? మా ఆవిడ అడిగి తీసుకురమ్మంది” అనీ చెప్పగా రాజ్యల క్మమ్మగారు 

“అట్టా వెళ్ళి కోసుకో అమ్మమ్మా 1 అని చెప్పింది 

“అయ్యో ।నా మీదే పెట్టావూ | చెట్లు అక్కడ వత్తుగా వుంటవి, 

పురుగూపు.టా యేమన్నా వుంటయ్యేమా $” అనుకుంటూ చెట్లదగ్గరకు వెళ్ళి 

పూలు కోసుకుంటున్నది. 

ఆ ముసలమ్మకు అరవై డెభై ఏళ్ళుంటవి. ఆతిచాద_స్థం. దేన్ని చూసినా 

భయం, యెవరైనా ఆమెను ఆటలు పట్టించడానికి బూజులాంటివి మీదవేస్తే 
“ఓయమ్మా !' ఆంటూ గంతులుపెడుతుంది. ఆమె వీధిన వెళ్ళుతూవుంమే 
పిల్లలు వెంటపడి ఆటలుపట్టిస్తూ వుంటారు. ఆమె పెళాపెళా తిట్టి సేసిన కొద్ది 

వాళ్ళ ఉత్సాహం భనకు మరింత రెచ్చిపోతూ వుంటారు. అట్లా క్షా 

కోస్తున్న మునలమ్మ “చచ్చానో నాయనా $'ి అంటూ 'పెడదొబ్బ "పెట్టింది 

కోటప్పా రాధాకృష్ణా పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడకు _ వెళ్ళారు, మసలమ్థ 
“అమ్మో! యిం కేముంది 11 న క. [ అని చిందులు పెడుతోంది, 

“స్మిట్రి అవ్వా?” అని రాధాకృష్ణ అడిగాడు, 

“పాము నాయనా పాము! యెరక్క పోయివచ్చాను. యింకేముంది! 

యింశేముంద అని అమె జోభలో ఆమె వున్నది, . 



122 కష్టసుఖాలు 

కోటప్ప, రాధాకృష్ణ అదంతా కలియ జూచారుగానీ యేమీ కనిపించలేదు. 

తొండ ఒకటి కనిపించింది, 

“పాముకాదు; యేమీకాదు. యీ తొండతోక చూసి ముసలమ్మ [భమ 

పడి వుంటుంది” అన్నాడు రాధాకృష్ణ 

కోటప్పప ముసలమ్మ సంగతి బాగా తెలును. “దీని తలకాయ యిక్క- 

డెక్కడ పాములుం[కై, యెండి నేల అద్దంలాగా వుంటే! నేను గమ్మత్తుదాత్తా 

గాని మీరట్టా సూత్తావుండండి 1” అని మెల్లి గా రాధాకృష్ణతో చెప్పి “నిజంగా 
పామే ముసలమ్మా : అయ్యో! యిం కేముండది 1” అనేసరికి ముసలమ్మ 

“అయ్యో । దేవుడా చేతికిగూడా తగిలింది కరిచిందేమా 1 అంటూ శోకొలు 

పెట్టడం (ప్రారంభించింది, 

ఆ గల్లంతుకు రాజ్యలక్కమ్మగారూ, కల్యాణీ కచేరీహాల్లో వున్న వాళ్ళంతా 
అక్కడకు పరిగెత్తుకుని వచ్చారు. సంగతి విని ఆంతా కడుపుచెక్కలయ్యే 

టట్టు నవ్వారు = రాజ్యలక్షమ్మగారు “వాళ్ళునిన్ను ఆటలు పట్టించ టానికి అట్లా 

చెప్పారు. పామూలేదు, యేమీలేదు” అని చెపితే ముసలమ్మ ఆ మాటలు 

నమ్మదే “నేను కళ్ళారా చూశాను అంటూ గల్లంతుచేస్తుంది. అక్కడున్న 
వాళ్ళంతా “నువ్వు చూసింది తొండమ్మా తల్లి :” అని ఆమెకు నచ్చచెప్పేసరికి 
వాళ్ళ తాతలు దిగివచ్చారు. 

దీపాలు పెట్టాక కటుంబనైతంగా లక్కణరావుగారునహో అరితా శివా 

లయానికి వెళ్ళారు. అక్కడ జనం కిటకిటలాడిపోతున్నారు. దేదీప్యమానంగా 

ఆలయంనిండా యెక్కడ చూసినా (ప్రమిదెల్లో దీపాలు వెలుగుతున్నవి, లోప 

లికి నెశ్శేటందుకు సందుచిక్కడంలేదు; జనం తొక్కు ళ్ళాడుతున్నారు. రాజ్య 

లక్ష్మమ్మగారూ, వాళ్ళూ లోనికి వెళ్ళేటందుకు వీల్లేక బయటనిలుచున్నారు. రాధా 
కృష్ణ నందీశ్వరుడి దగ్గరగా నిలుచున్నాడు. ఆ జనంలో అంతా స్త్రీలే మగ 
వాబ్ళ తక్కువ. ఆ సమూహంలో తనతల్లి కనిపిస్తుంచేమోనని అతని ఆశ | 
యెక్కడ పదిమంది కనిపించినా అప్రయత్నంగా ఆతనికళ్ళ తల్లిని 'వెదు 
క్కు0టవి, చిన్నప్పుడు. అమ్మ తనవూరి శివాలయంలో తనను యెత్తుకుని 

పైన (వేలాడుతున్న గంటను కొట్టించింది. అర్చకుడు, తనకు శఠగోప్పరం 

పెట్టకపోతే అమ్మ అడిగి పెట్టించింది, 
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నిజానికి అమ్మ తర్వాత ఆమ్మలాంటిది రాజ్యలక్కగారు | తానంటే 

యెంతో (పేమగా వుంటుంది. ఆమెకు చెయ్యెత్తి దణ్జం పెట్టవచ్చు! ఆ రోజున 

తనను లక్ష్మణరావుగారు కాపాడకపోతీ కాను యేంకాను? ఆ దంపతులిద్దరూ 

కన పాలిటి దేవతలు! విద్యా, బుద్ధులు చెప్పించి తనను కృన్నబిడ్డకం పే యిను 

మిక్కిలిగా చూసుకుంటున్నారిం వారి బుణం యెప్పటికి తీర్చుకోగలనో | 

జనం సందుకొగా రాజ్యలక్ముమ్మగారితో పాటు రాధాకృష్ణగూడా ఆల 

యంలోకి వెళ్ళాడు, లోనికి వెళ్ళి స్వామిని దర్శించుకుని వచ్చేటప్పుడు రాధా 

కృష్ణకు ఆవరణలో నందీశ్వరుడి దగ్గరగా భారతి కనిపించింది. వాళ్ళ అమ్మా 

వాళ్ళు హారతి పళ్ళెం చేతోపుచ్చుకుని లోనికి వెశ్ళేటందుకు వీలుకాక ఆక్కడ 

నిలుచుని వున్నారు రాధాకృష్ణ వాళ్ళనుచూసి రాజ్యలక్మమ్మగారితొ పాటు 

యింటికి వచ్చేశాడు. (బ్రాహ్మడు వచ్చి మంతాలూ అవీ చదివి (పతకథలుచెప్పి 

వాళ్ళ భోజనాలు అయ్యేటప్పటికి రాతి తొమ్మిది దాటింది. 

మర్నాడు రాధాకృష్ణకు మెళకువ వచ్చేసరికి కిటికీలోనించి నూర్యకిర 
ణాలు లోపల పడుతున్నవి. ఎండవచ్చిందే అనుకుంటూ త్వరత్వరగా కిందికి 

దిగి వెళ్ళాడు. వారికి రెండుగొడ్ల పాడి. కాఫీ యింట్లోనే కాచుకుంటారు, 
రాధాకృష్ణ కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని కాఫీతాగి డాబాపెకి వచ్చి తన గదిలో 

కూర్చుని పుస్తకం చదువుకుంటున్నాడు + 

ఇంతట్లో కల్యాణి చేతో పుస్తకం పట్టుకువచ్చింది. కల్యాణి స్కూలు 
నెనలు ప్యాసె ఇప్పుడు ఇంటరు చదువుతున్నది. రాధాకృష్ణకు పుస్తకం విప్పి 

చూపిస్తూ “దీని మీనింగేమిటి ? ఆర్థం కావడంలేదు, మా లెక్చరరు తొందర 

తొందరగా చెస్పుకెళతాడు, అర్థంకొదు, ఏమీకాదు” అంది, 

“మీకు యీ పాఠాలకు వచ్చేదెవరు ?” అని ఆడిగాడు రాధాకృష్ణ. 

“బక్కపలచగా, పొడుగ్గా వుంటాడు, (శ్రీరామమూంర్థిగామాలు ఆయన 
పేరు.” 

“ఆయన మాకు లోగడ లెక్కలకు వచ్చేవాడు. ఆయన అంతే, వివ 
రంగా చెప్పడు, దడవిడా చెప్పుకెళతాడూో అంటూ రాధాకృష్ణ పుస్తకం చూసి 

దానీ అర్థం విడమర్చి చెప్పాడు, 



194 కష్టసుఖాలు 

కిందనించి *చెలియా కనరావ్వా నిరాళబూని పోయితివా సోములు పాట 

వినవస్తున్నది. 

ఇంత ట్లో రమ వచ్చి “ఓహో : కల్యాణిగూడా వున్నదే 1” అంటూ 

అక్కడ వాల్చిన మడతమంచంమీద కూర్చుంది. రమకు ఇంటరులో (గ్రూపు 
పోవడంవల్ల కాలేజి మానేసి ఇంటివద్దనే చదువుతున్నది, “ఏం, నిన్న 

నువ్వటు కనిపించనే లేదు ? రాధాకృష్ణను ఉద్దేశించి అడిగింది. 

“సిన్న యెక్కడికీ కదల్లేదు. పౌర్నమికదు! వుపవాసం వున్నాం” 
అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“ఉపవాసం. వుండి పుణ్యం నంపాయించుకుంటున్నావన్నమాట ౪“ 

“ఉపవాసం వుంటేనే పుణ్యం వస్తుందా 2” 

“వస్తుందనేగా వుండడం $” 

“మీరు ఉపవాసం ఉండలా ?” అని అడిగింది కల్యాణి 

“యెవరుంటారు.యెక్క.డో ముసలమ్మలు వుంటారుగాని 1” 

“మీ అమ్మ వుండదా ?” అని అడిగింది కల్యాణి, 

“దానికి తీన్నదాక తొందర. కాస్త వేళమించిందంటే కళ్ళు తిరుగు 
తున్నయని గొడవ చేస్తుంది” 

“మీ నాన్న గొప్ప అడ్వశేటు = మీకేం కర్మం వుపవాసం వుండాలని" 
అన్నాడు రాధాకృష్ణ. 

కల్యాణ్ నవ్వింది. | 

“నిజంగా మేం వుండలేం. నాలుగు కూరలులేంది మా కనలు తిన్న ప్రై 

వుండదు, యెప్పుడై నా ఓ కూర తక్కువచే స్తే మా నాన్నగారు నంటనునిషి 

మీద కేకలు వేస్తారు" అంది రమ, 

రాధాకృష్ణ నవ్వి “అందుకనే దేశంలో ఆహార పదార్థాల కొరత యేర్చ 
డద” అన్నాడు, 

కల్యాణి, రమా యిద్దరూ నవ్వారు. 

“ఆయితే రమా మార్చిలో మళ్ళా పరీక్షకు కూర్చుంటావా ?" అని అడి' 
గాడు రాధాకృషం స్ట 
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“కూర్చుంటాను, నాన్నగారు (శర్దగా చదవమని చెపుతున్నారు,” 

ఇంతలో కోటస్ప వచ్చి “అయ్యగారు రమ్మంటుండారు” అని రాధా 
కృష్ణతో చెప్పాడు, 

“వస్తా రమా $ ఆంటూ రాధాకృష్ణ లేచాడు. 

“ఆయితే నేను గూడా వస్తా సాయంత్రం అటు వసావుకదూ ?” లేచి 

నిలుచుని అడిగింది ధమ. 

“వస్తాలే 1” అంటూ రాధాకృష్ణ కిందికి దిగివెళ్ళాడు. ఆ వెంటనే రమ, 
కల్యాణి గూడా కిందికి దిగారు. 

ఆ సాయం[తం రాధాకృష్ణ కాలేజినించి వస్తూ రమ యింటికి వెళ్ళాడు, 

అది రెండంతస్టుల మేడ. కింద అంతస్టుకు “యం. కనులనాభయ్య, వి, యె 

వీ యత్,, అడ్వకేటు" అని బోర్లు కట్టివుంది. రాధాకృష్ణ లోనికి వెళ్ళేసరికి 

కమలనాభయ్యగారు కచేరిహాల్లో కూర్చుని యేదో పుస్తకం తిరగవేస్తున్నారు* 
దగ్గరగా రెండు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాల బీరువాలు, ముందువై పున కొన్ని కుర్చీళు 

వేసివున్నవి. పుస్తకం తిరగవేస్తున్న కమలనాభయ్యగారు లోనికి వెళ్ళుతున్న 
రాధాకృష్ణను తలయె త్తి చూచి “ఏమోయ్ కనిపించడం లేదుః అన్నారు, 

“వస్తూనే వున్నానండి 1” అన్నాడు రాధాకృష్ణ నిలబడీ. 

“అమ్మాయి మళ్ళా మార్చిలో పరీక్షకు కూర్చుంటుంది. నువ్వేమో నె 

క్కావు; నీ సహాధ్యాయి గూడా కౌస్త వడైెక్కవద్దుః ఆవ్బుడప్పుడు వచ్చి 
యోగకేమూలు విచారిస్తూ వుండు. బడిమానేసింది కదా అని వూరుకోబోకుో 

అన్నాడు కమలనాభయ్యగారుం 

క రాధాకృష్ణ చిరునవ్వు జనాబుగా యిచ్చి లోనికి వెళ్ళాడు, మధ్య హాల్లో 

యెవరో చీరలు పట్టుకురాగా వాటి నాణ్యం పరిశీలిస్తున్న రమ తల్లి, శాంతమ్మ 

రాధాకృష్ణను చూసి అప్యాయంగా “రను డాబాపైన వుంది; వెళ్ళు నాయనాొొఅనవి 
చెప్పింది. 

రాధాకృష్ణ మె'క్లెక్కి. డాబ్యాపైకి వెళ్ళాడు. రమ గదిని సమీపించి “రమా 

దేవిగారూ, లోనికి రావచ్చునా ?” అన్నాడు. 

“ఓ, రాధాకృష్ణ; రా, రా,” అని ఆహ్వానించింది; |[డాయరుముందు 

కూర్చుని యేదో బ్రాసుకుంటున్న రమ 

16 
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రస లోసిక వెళ్ళి అడ్కడ వున్న కుర్చీలో కూర్చుంటూ “యేమిటో 
(వస్తున్నావు ౩” ఫి ఆ న్నాడుం 

“ఈ లెక్క యెన్నిసార్లు వేసినా సరిఅయిన అన్సరు రావడంలేదు, 
'మొండికేసింది.” అంది. 

“ఏది, యిట్లా చూపించు 1" అని రాధాకృష్ణ రమ వేస్తున్న లెక్కాచూసి 

అది చెయ్యవలసిన విధానం చెప్పాడు, 

ఇంతలో రమ తమ్ముడు, ఐదారేళ్ళవాడు బూరవూదుకుంటూ, అక్క 

డకు రాగా “వెధవ: అల్లరి పళానం పే చంసలు పగులుతై” అంది రమ, 

అక్కుడవుం'పే అక్క కొడుతుం దని వాడు లోపలనించి గది. బయటికి 

వచ్చి వూదటం మొదలు పెట్టాడు. అప్పుడు రమోఛా వెధన: చెప్పేదిసీక్కాదు: 

చెవులు పోతుంటే 1” ee చివాల్న కుర్చీలోనుంచి లేచేసరికి వాడు కొడు 

తుందని భయపడి కేందికి పరుగు పెట్టాడు, 

వాళ్ళు అవీ యివీ మాట్లాళంటూ వుండగా రెండు కప్పులకో కాఫీ, 

రెండు ప్లేటతో టిఫిను నచ్చింది. “పు పుచ్చుకో రాధాకృష్ణ 1” అంది రమ, 

ఇద్దరూ వాటిని ఖాశీచేశారు, తర్వాత కొ సేపటికి రాధాకృష్ణ “వస్తా రమా” 
అంటూ లేచాడు, రమగూడా లేచి ర కిందవరకూ సాగనంపింది, 

రాధాకృష్ణ యింటికివచ్చి కాసేపు ఏదో (వాసుకుని దీపాలు పెట్టగానే 

పుస్తకం తీనుకుని రావుగారి యింటికి వెళ్ళాడు, రావుగారు వాళ్ళ కాలేజీ లెక్ళ 

రరు వాళ్ళకు లెఖ్కలకు పస్తాడు, ఆ వీధి చివరనే వారియిల్లు, రాధాకృష్ణ 
తరచు వారియింటికివెళ్ళి తెలియని విషయాలు వారిని అడిగి తెలుసుకుంటూ 

వుంటాడు, రాధాకృష్ణ పశ్ళేసరికి ముందునసాఠాలో రావుగారికీ, మరి ఒకరికీ 
చర్చ జరుగుతూవుంది, రాధాకృష్ణ మంచి రసకుందాయంలళలో వెళ్ళాడు, వెళ్ళి 

వాళ్ళదగ్గరగా వున్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు, 
“మీరన్నట్టు మనవాళ్ళ ముక్కు మూసుకుని జపతపొలు చెయ్యడం 

మోక్షంకోసం, మోక్షమం పే ఏమిటి? స్వర్గంలో రంభతో కీడించడమే కదుః” 
అంటున్నాడు రావుగాదు, 

“భౌతికవాదానికీ, ఆధ్యాత్మిక వాదానికీ అక్క_డే తేడా. భౌతికవాదం 
ఇక్క-_డే సుఖం అనుభవించాలంటు౦ది; ఆధ్యాత్మక వాదం పరలోకంలో 

సుఖం అనుభవించాలంటుండి” ఆంటున్నాడు అవతల కూర్చున్నాయనం 
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కజభయులూ కోరుకునేది సుఖ మేగదా; యిక్కడ అందుబాటులోవున్న 

సుఖాన్ని వదులుకుని యెక్కడో పరలోకంలో వుందని అందని పళ్ళకు అశరులు 

చాచడం దేనికి 1?” అంటున్నాడు రావుగారు. 

“ఇక్కడ సుఖం శాశ్వత మైందికాదు. పరలోకంలో సుఖం శాశ్వత 

మైంది" అంటున్నాడు అవత లాయన, 

“పరలోకంలో సుఖం శాశ్వతమైందని కదా మీకంటున్నదిః అది 
యిక్కడ భోగాలు విసర్జించి ముక్కు మూసుకుని జపళపాలు చేసినవాళ్ళకే 
సాధ్యమౌతుందనిగదా మీరనేది! (శ్రీకృష్ణుడు గీతనుబోధించిన తత్వవేత్త. పద 
హోరు వేలమంది గోపికలతో యిక్క_డఆప్లయిక్వర్యాలు అనుభవించలేదా ?సర 

లోకంలో సుఖమవేది వుంపే ఆయన మెందుకు అలా చేస్తాడు 39 అంటున్నాడు 

రావుగారు. 

“అక్కడే పొరబాటు సడుతున్నారు, (శ్రీకృష్ణుడికి సద 

గోపికలు వున్నారం పే; దానికీ అంతరార్థం వున్నది. కాస 

గానీ అర్థంకాదు” అంటున్నాడు అనతలా యన, 

హోరు మట 

లోతుకు వెళితేనే 

“అంతరార్షాలకేం, యేమెనా చెప్పవచ్చు. శ్రీకృషుడుగాసే మరెవ్వరై నా 
శ వు వ్ w డ్ ర 

గాని పరలోకంలో యెక్కడో సుఖపడదామని చూస్తూ చూస్తూ చేజేతులా 
యిక్కడవున్న సుఖాన్ని యెవరు వదులుకుంటారు అంటున్నాడు రావుగారు 

_“మీ ఇంగ్లీషు చదువుకున్నవారికి మేం చెప్పలేం” అంటూ ఆయన ఆ 

(ప్రస్తావన కట్టిపెట్టి స్వంత విషయాలేవో మాట్లాడుపని వెళ్ళిపొయ్యాడు, 

తర్వాత రాధాకృష్ణ రావుగారివర్ణి పు_సకంలో తన సందేహాలు అడిగి 

తెలుసుకుని యింటికి వచ్చేశాడు, 
ఎ 

౧౫ 

త్రిర్వాత రెండురోజులకు రాధాకృష్ణ ఉదయం కాలేజికి వెచ్ళకూ 

వుండగా రావుగారి భార్య రాధాకృష్ణను పిలవగా లోనికి వెళ్ళాడు. రావుగారి 

భార్య రాధాకృషను “కూర్చో నాయనా $ అనగా రాధాకృష్ణ వసారాలో వన్న 

ఓ కుర్చీలో కూర్చున్నాడు, 
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“వారు యివ్వాళ వూళ్ళో లేరు. శలవుపెట్టి చుట్టాలయింటికి వెళ్ళారు, 
సరేకాని నాయనా, వారు కొ లేజిద గర యెవరితోనై నా మాట్లాడుతూవుంటారా?” 

"అని అడీగింది, 

"ఏమిటి యీమె యిట్లా అడుగుతుంది” అనుకుని రాధోకృమ్ష “* ఏందుకు 

మాట్లాడరు ? వారు మౌనంగా కూర్చునేరకం కాదు. అందరితోనూ బాగా 
మాట్లాడుతారు” అన్నాడు, 

* జృద్రికాదు నాయనా, నేననేది. ఆడవాళ్ళతో యెవరితోనై నా మాట్లాడు 

తారా?” అంది, 

రాధాకృష్ణకు అప్పుడు ఆమెధోరణి అర్ధమైంది. “ఏమోనండి, ఆడ 

వాళ్ళతో మాట్లాడుతూవుండగా నేనెప్పుడూ చూడలేదు” అన్నాడు. 
అదికాదు నాయనా, ఓ ఆడమనిషి య్మరగా,బక్కపలచగా పుంటుండి; 

తల్లో పూలు ఆవీ పెట్టుకుని అప్పుడప్పుడూ మా గుమ్మం కేసి ఇచూస్తూ యిటు 

వెబ్ళుతుంది, యెందుకా యీవిడ యిట్లా చూస్తూ వెళ్ళుతుందనుకున్నాను. ఒక 

రోజున వీధిగుమ్మంలో నిలుచుని వుండగా అదే సమయానికి ఆ మనిషి యిటు 
వెళ్ళుతూ వారితో మాట్లాడింది, 'ఆమనిషి యెవరండీ?” అని నేను వారితో 
అంపే 'నొకేం కెలుసు ?' అన్నారు, * యేమిటి ఆవిడతో మాట్లాడుతున్నారు" 

అని నేనడగ్గా “నువ్వేమన్నా కలగంటున్నావా ? అన్నారు, యింకేమననుః 

నోరు మూసుకుని వూరుకున్నాను, మొన్న చిన్నమ్మాయి, ఆయనా బజారుకు 

వెళ్ళితే బట్టలకొట్లో రెండు చీరలు కొన్నారట, అవి యింటికి తేలేదు, 
తర్వాత ఆసంగతి నాకు చిన్నమ్మాయి చెప్పింది, డబ్బంతా యిట్లా పాడు 

చేస్తున్నారు. ఇదివరకు జీతం తేగానే నాచేతికి యిచ్చేవారు. యిప్పుడు ఆయనే 

వాడుతున్నారు. యెవరెవరో బాకీలకు వచ్చి పోతూవుంటారు. వచ్చే డబ్బంతా 

యేంచేస్తున్నారో యేమో | బిడ్డలాగా వుంటావని నీతో చెపుతున్నా నాయనా!” 

అంటూ ఆమె కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతం ఆయిందిం 

“కాలేజీవేశ ఆపుతుందండీ” ఆంటూ రాధాకృష్ణ అంతటితో 'తెముల్చు 

కుని వెళ్ళిపొయ్యాడు, 
ఆ సాయంత్రం కాలేజీ వదిలిపెట్టగానే రాధాకృష్ణ, చంథద్రం నడుస్తు 

న్నారు. “యివౌళ పిక్భరుకు వెడదాంి అన్నాడు రాధాకృష్ణ 
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“ఏ పిక్చృరుకూ ?” అని ఆడిగాడు చంద్రం. 

“దేనికో దానికి” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“సరే, నేనింటికి వెళ్ళి భోజనం అదీ చేసుకుని పైకిల్మీద వస్తాను. 
రెండోఆటకి వెళదాం.” 

“భోజనానికి యేమొచ్చెలేవోయ్, నడతావడతా వెళ్ళిరావడం, రెండో 
ఆటకు నిద్రదండగ,” 

ఇంతలో వాళ్ళు రోడ్డు మలుపు తిరిగారు. ఆరోడ్డు వత్తిడి జొ స్తీ. వచ్చే 
పొయ్యే జనానికీ, గుురంబళ్ళక్సూ రిక్షాలకూ విసుగూ విరామం లేదు రోడ్డు 
(వక్క పెపైదుకాణంలో సోడాలు మోగుతున్నవి, పల్లెపడుచులు కొందరు 
తాము తెచ్చిన కూరలూ అవీ అమ్ముకుని, ఆ డబ్బుతో వెచ్చాలు అవీ కొను 

క్క్కుని, మూటలు నెత్తిమీద పెట్టుకుని యిళ్ళకు వెచ్ళుకున్నారు. జనంతో 
[కిక్కిరిసిన గుర్రంబండి నగ పెటపెటలాడగా బండివాడు బండిఆపి జనాన్ని 

దింపుతున్నాడు అందమైన అమ్మాయిలు యిద్దరు వాలుజడలు వేసుకుని చేత్తో 

ప్పన్తకాలు పట్టుకుని వెళ్ళుతున్నారు. రోడ్డు ప్రక్క కొట్లో ఓ లావుపాటాయన 
అరటిపళ్ళు కొని ఒకదానితర్వాత వకటి అక్కడే తిని వేస్తున్నాడు, 

రాధాకృష్ణ, చం|దం రోడ్డు, పక్కగా నడిచే పోతున్నారు, చం[దం 
అన్నాడు: “నిన్న యేం జరిగిందనుకున్నావు 1 ఆదివారం అవటంవల్ల యింటి 

వద్దనే వున్నానుగా ! నాకు పిల్లనిస్తామంటూ యెవరెవరో వస్తున్నారట, ఆడి 

వరకే మాఅమ్మ నాతో చెప్పింది. నిన్న యేమయింది | యింట్లో కూర్చుని 

నేను చదువుకుంటూ వుండగా మానాన్న వచ్చి *వకరు నీకు పిల్లనిస్తామని 
తిరుగుతున్నా(రా, ఆస్తీ, అదీ బాగా వున్నవాళ్ళు. సాంప్రదాయం మంచిది, 
కొట్నంగూడా యిస్తామంటున్నారు. మా ఆందరికీ యిష్టమైంది” ఆని చెప్పాడు, 

ఆప్పుడు నాక ఆశ్చర్యం వేసింది. ఆస్తిసంగతి చెప్పాడు, సాం 

దొయాన్ని గురించి చెప్పాడు. కట్నంగురించి చెప్పాడు. కానీ పిల్లసంగతి 
చెప్పడేం ః సిల్ల యెటువంటిదై నా ఫరవాలేదన్నమాట | పిల్లను గురించిన ఆలో 
చనే వాళ్ళకు వున్నట్టు లేదు. వాళ్ళకు కొవలసింది సాం|పదాయం, డబ్బు 5” 

“ఏమని నమాధానం చెప్పావు ?” అని అడిగాడు రాధాకృష్ణ. 

“వి, ఎ. పూరర్తికొంది అసలు నాకు పెళ్ళి చేసుకోవాలని లేదుగా! 
యిప్పుడు నేను చేసుకోనని చెప్పాను, అపుడు మానాన్న “ఎందుకు చేనుకో 
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వురా ? అన్నప్పుడల్లా మంచి సంబంధాలు దొరుకుతయ్యా! కట్నంగూడా 

యిస్తామంటున్నారు, మనమేమో తగ్గులో వున్న వాళ్ళం, గొప్పింటివాళ్ళు వచ్చి 

పిల్లనిస్తామంటుం పే యెందుకు కౌదనాలిఃి అన్నాడు,” 

“కట్నం ఎంత ?” ఆని అడిగాడు రాధాకృష్ణ, 

“కట్నం ఎంతో తెలియదు. నేను ఊ( అంటే ఇక కట్నం విషయమై 

బేరం ఆడతారన్నమాట 1 ఆన్నాడు చందం, 

ఇంతలో వెనకనించి పద్మనాభం వచ్చి కలుసుకుని “యేమిటోయ్ | 
యింకా యిక్కడే వున్నారు ? పిల్లినడకలు నడుస్తూ వెళ్ళుతున్నారన్నమాట।"” 
ఆన్నాడు. 

“మీయింటివై పు వెళ్ళావుకదూ ?” అన్నాడు రాధాకృష్ణ. 

“ఇంటికి నే వెళుతూవుంపే కొంతదూరం వెళ్ళాక ఓపని గుర్త వచ్చి 

యింటికి పోయి మళ్ళా తిరిగిరావడం దేనికని మూలక యింటికి వెళ్ళు 

తున్నాను” అన్నాడు పద్య నాభం. 

రాధాకృష్ణ “సరే, మీనాన్నకు ఆఖరుకు యేంచెప్పావు 2?” అని అడి 

గాడు చం[దాన్నిః 

“చెప్పేదేముంది? చదువు పూర్తి అయ్యేవరకూ చేసుకోనని ఖండి 
తంగా చెప్పేశాను” అన్నాడు చందం, 

“చం (ద్రానికేమన్నా సంబంధాలు వచ్చినయ్యా యేమిటి ?” అని అడి 

గాడు పద్మనాభం, 

“ఏదో సంబంధం వచ్చిందట” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“సమోయ్, చంద్రం ! యిప్పుడు చేసుకోవా యేమిటి ?” అని అడిగాడు 

పద్మనాభం. 

“ఇప్పుడేం తొందరొచ్చింది 21” అన్నాడు చంద్రం, 

“మార్కెట్లో కట్నాలకు మాంచి డిమేండుగా వుందిలే । అయితే నాదో 

సలహా | కట్నం కావలిస్తే పిల్లను చూడనవరంలేదు; సిల్ల కొవలసివస్తే కట్నం 
చూడనవసనరంలేదు'* అన్నాడు పద్మనాభం. 

“ఆంతేనంటానా 1” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 
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“అంతే | మార్కెట్లో మంచిసరుకు నీల్వనిస్తారా ? ఫ్ అప్పుడే 

తన్ను కెళతారు. ఖర్చు పడకుండా నిల్వపున్న సరుక్కే యీ మెరుగులన్నీ , 

ఆవిడ నెత్తిన రూపాయలమూట పెడితేనేగాని యింట్లోనించి కదిలివెళ్ళదు, 
మాపేటలో యేమైంది! ఓ అమ్మాయి వుంది; సగులుచూస్తే ర్యాతి కల్లోకొస్తుంది, 

వాళ్ళు డబ్బుగలవాళ్ళు. ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళిచెయ్యాలని యెన్నో (ప్రయత్నాలు 

చేశారు కానీ లాభంలేకపోయింది, ఆఖరుకు వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని యిరవై 

వేల రూపాయల కుస్పమీద కూర్చోబెన్తుసరికి ఆ అమ్మాయి ఆందవికారం 

కమ్మేసి రంభలా కనిపించగా యెవరో అమాంతం కన్ను కెళ్ళారు” అన్నాడు 

పద్మనాభం, 

“సిల్ల అందంగావుంపే కట్నం రాదనా స్ వుద్దేశం %* అని అడిగాడు 

రాధాకృష్ణ. 

“రాదు 8 పిల్లి ఆందంగావుంపే వాళ్ళవగ్గిర డబ్బుండదు. యెలా కట్నం 

వస్తుంది? డబ్బుగలవాళ్ళ దగ్గర చూద్దామా; అందమైన పిల్లలు వుండరు [= 

ఆన్నాడు పద్మనాభం. 
“డబ్బుగల వాళ్ళ దగ్గర మాకం యెందుకు మంది పిల్లలు వుండరోయ్*” 

అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

. “సొధారణంగా వుండరు, యెక్కడో ఒకళ్ళు వున్నారంటే ఆది లెక్క 

లోదికాదు, డబ్బుగలవా వాళ్ళ యిళ్ళలో ఆడ పిల్లలు అందంగా వుండరు, మొగ 

పిల్లలకు చదువు సరీగా అబ్బదు, ఒక్కొక్కడు ఒకో క్లానులో నాలుగేనృ 

మూడేళ్ళ దండయా[(తలు చేస్తూవుంటాడు” అన్నాడు పద్మనాభం, 

“ఫసిక్షంతా విపరీతమోయ్ 1 పరీక్ష తప్పడానికి కూడా డబ్బే కారణమా?” 

ఆని అడిగాడు రాధాకృష్ణ 

“ఆహా, డబ్బే కారణం, వాళ్ళు పిల్లల్ని సెంచడంలోనే గారాబం పెట్టడం 

వల్ల ఆగళాయిగా తయారవుతారు, వాళ్ళను చదవేస్తే చేతినిండా డబ్బుచిక్కడం 
వల్ల జల్సాలమీద వున్న సరదా చదుపుమీదలేక దండయాత్రలు చేస్తూ 

వుంటారు అన్నాడు పద్మనాభం. 

ఇంత కీరేపు నువ్వు పిల్లనే చూస్తావో; కట్నాన్నే చూస్తావో చూడాలి!” 

అన్నాడు రాధాకృష్ణ 
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“ఓ చూద్దువుగానిలే ! అదే మావాళ్ళు యిల్లు” అంటూ పద్మనాభం పెళ్ళి 

పోయాడు. 

“రాధాకృష్ణ, చంద్రం (పక్క వీధి మలుపు తిరిగారు. ఆ వీధంతా 

కాపరంచేసే యిన్ల, షాపులేమీ లేవు. కొందరు గృహిణులు గుమ్మాఅముందు 

సందెకనువు చిమ్ముకుంటున్నారు. కొందరు స్రీలు రాత్రికి వంట( ప్రయత్నం 
చేస్తూవుండడంవల్ల ఇళ్ళల్లోనించి సన్నగా పొగ బైటికి వస్తూవుంది. ఎండ 

తగ్గిపోవడంవల్ల చలిగాలి ప్రారంభించింది, వృద్దుడెన సూర్యుడు చలికి ఎర్రటి 

శాలువా కప్పుకుని గృహోన్ముఖుడయ్యాడు. రాధాకృష్ణ, చంద్రం ఆయిదారిళ్లు 
దాటాక తలవని తలంపుగా అన్వా, భారతీ కనిపించారు. యిద్దరూ ముందు 

నడిచి వెళ్ళుతున్నారు, రాధాకృష్ణ చందం | "వాళ్ళను నమీపించారు. భారతి 

మొఖం కళకళ్లాడుతూ ఉండేదల్లా యెందుకో చిన్నబోయి వున్నది. “అన్యా 

యెక్కడినుంచి వస్తున్నారు +* అని అడిగాడు రాథాకృష్ణ, 

“నువ్వా నాయనా, మా వౌళ్ళ,యింటికి వెళ్ళవస్తున్నాం. ఆమ్మాయి పెళ్ళి 

వారంరో జుల్లోక వచ్చింది, యిప్పటినించి యత్నాలు చేసుకోవాలిగా నాయనా; ఆ 

విషయాలు మాట్లాడటానికి మావాళ్ళ యింటికి వెళ్ళివస్తున్నాం* యిప్పుడు నాకు 

బొత్తిగా చూపు తగ్గిపోయింది నాయనా! దూరఫుచూప్ప కనిసించదు.ఆమ్మాయిని 

వెంటబెట్టుకుని వెళ్ళినస్తున్నాను”' అని చెప్పింది. 

సెళ్ళనగానే కళకళలాడుతూ వుండవలసిన అమ్మాయి యిలా వున్న 

దేం! యామధ్య యేమన్నా జ్వరంపడ్డ డేమో అనుకుసి “ఏవూరిచ్చారు అవ్వా?” 

అని అడిగాడు రాధాక్ళష్ణ, 

“వూళ్ళోనే నాయనా | వాళ్ళకు బజార్లో బట్టలకొట్టు అదీ'వుండి వొళ్లు 
కాపురం వుంటున్న యిల్లుకాక మరో డాబా వుంది. అదైలు చాలాన స్హవి, స్టితి 

పరులే 1” అని చెప్పింది అన్య, 

“*కు[రవాడు యేంచదువుకున్నాడు ౩” ఆని ఆడిగాడు రాధాకృష్ణ. 
“కుత్రవాడు కాదునాయనా, పెద్దవాడే ! యెక్కువ యీడుపోయినవాడు 

కాదు 1”” ఆంది అవ్వ, 
“అయితే రెండో సంబంధమా ౫ అని ఆడిగాడు రొఢాక్ళష్ష, శ ణి 
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వీళ్ళట్లా మాట్లాడుకుంటూ వృండగా భారతి వెనక్కి తగ్గి కొంచెం 

దూరంగా నడిచి వస్తున్నది. రాధాకృష్ణ అడిగిన (ప్రశ్నకు అవ్య; 

“అవును నాయనా! వున్నవాళ్ళే కాకుండా మంచి సాం! పదీకులు, 

ఒకళ్ళ జోలికీ, వకళ్ళ తెరువుకూ వచ్చేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళ వ్యాపార మేమిటో, 

వాశ్శేమిటో, పిల్ల సుఖసదుతుందని యిచ్చాం”” ఆని చెప్పింది. 

రాధాకృష్ణకు కడుపులో చెయ్యివేసి కలచిసట్లయింది, ఆ అమ్మాయి 
యెందుకట్లా వున్నదో అప్పుడతనికి అర్థమైంది. “అతడికి యెన్నేచృంటవి?ి” 

అని అడిగాడు. 

“స్స్భుంత యీాడుపోయిననాడు కాదు నాయనా ! అతడు ఎంత మంచి 

మంచివాడనుకున్నావు ! మరి ఒకళ్ళశకె శే కట్నాలూ, కానుకలూ యెదురు 
పెట్టాలా ౩ 'పెదవాళ్ళ మనిచెప్పి మన చేతిది కొనీ తగలకుండా మనకయ్యే 

ఖర్చులు గూడా అతడే భరిస్తానన్నాడు. యివస్నీ మా కోడలికేం తెలుసు; 

రెండో సంబంధమని ఒకరోజల్లా అన్నం తినకుండా మా వాడిమీద అలిగి పడు 

కుంది” అని చెప్పింది, 
అప్పుడు రాధాకృష్ణ ఈడుపోయినవాడు కౌబ'పే యెక్కడా పిల్లి నిచ్చే 

వాళ్ళు దొరక్క యింకా వీళ్ళకే యెదురుసెడుతున్నాడని మనసులో అనుకుని. 

“ఏం అవ్వా ! ఆఖరుకు యిట్లా చేశారు ?” అని అడిగాడు, 

“సం చేయ్యాలి నాయనా! యెవర్ని కదిలించినా జాసి కట్నాలమీద 

కూర్చున్నారాయే! యెక్కడనించి తేము. కట్నాలిచ్చి చేసిన పెళ్ళిబృమా(క్రం 

సరిగా వుంటున్నయ్యా ? వాడు సరిగా యేలీ, యేలక__యేదో తినా, కుడవా 

వున్నవాళ్ళు=పిల్లి సుఖపడుతుందని యిచ్చాం” ఆంది అవ్వ 

ఇక ఈమెతో యేంమాట్లాడితే యేంలాభం అనుకుని రాధాకృష్ణ “వస్తా 

అవ్వా 1 అన్నాడు 

అప్పుడు భారతి అతనికేసి దీనంగా చూసిన చూపులు అతణ్ణి కలచివేసి 

నవి. కటికివాడి క త్తికింది వున్న మేక ఆఖరి క్షణంలో చూసే చూపులనిం ఆ 

చూస్పలు ఆతని గుండెలను (దవింపజేసినవిం 

రాధాకృష్ణ, చం[దం;ముందుళు వెళ్ణిపొయ్యారు. 

17 



18:4 కష్టసుఖాలు 

“ఆ అమ్మాయిని చూశావా ? లోగడ వాళ్ళింటికి వెళ్ళితే నన్ను చేసుకో 

మన్నారని సీతో చెప్పానే; యీ అమ్మాయేః” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“అట్లాగా ! అయితే యీ అమ్మాయిని నే నెరుగుదును యీ అమ్మాయి 

తాతగారి యిల్లు మా వూరే” అన్నాడు చం[దం, 
“అట్లాగా యీ అన్మూయి మా చెల్లెలు మాదిరిగానే వుంటుంది, అందు 

వల్ల సోదరిభావంతో వాళ్ళింటికి వెళ్ళేవాడిని, యిప్పుడు యేంచేశారో చూశావాః 

బంగారంవంటి బిడ్డను ఓ ముసలివాడికీ కట్ట పెట్టారు.” 

“మఘీఠనుకునే మాటలు వింటూనే వున్నా” 

“కళకళ్ళాడుతూవుండే ఆ అమ్మాయి ముఖం యెలా చిన్నపోయిందో 
చూశావా? యిష్టం లేని పెళ్ళి [ 

“రూపమూ అదీ చాలా మంచిఅమ్మాయి” 

“రూపమే కాదు; బాగా చదువుకుంది, ఆ అమ్మాయికి హిందీకూడా 
వచ్చు, ఆల్లకం సని ఎంతో నేర్పుగా చేస్తుంది. అటువంటి తెలివిగల అమ్మా 

యిని ఓ ముసిలినాకీకి కట్ట పెట్టారం పే నాకెంతో బాధగా వుంది" 

“ సీకేగాదుంనాక్కూడా కష్టంగానే వుంది, ఆ అమ్మాయిని నేను చిన్న 

స్పటినంచి యెరుగుదును. ఇక ఆ అమ్మాయి జీవితం యేముంది ౩” 

“సు ఖపడుతుందని యిచ్చామంటుంది అన్వ+ కేవలం డబ్బువలనే సుఖ 

పదురుఎదని వాళ్ళ వుద్దేశం. భర్త యిష్టం లేక జీవితం దుఃఖభాజనమైనప్పుడు 

an ఆ అమ్మాయికేం సుఖాన్నివ్వగలదు ఖ్ 

“అంతేమరి! యీడూ, జోడూ సరిగా వున్నప్పుడే జీవితం సంతో 
షంగా వెళ్ళబుచ్చ గలుగుతారు.” 

“కట్నాలకు ఆశపడి అటువంటి అమ్మాయిని యువకలెవరూ చేనుకో 
లేదంట యేమనుకోవాలి ?”* 

“కేవలం కట్నాల కాశ పడడంనల్లి యువకులు చేసుకోలేదంటానికి 

వీల్లేదు. చేసుకుంటామని వచ్చినవాళ్ళు వీళ్ళకు నచ్చకపోవచ్చు, యువకుడే వీడ 

'హాడున్నాడనుకో; పొడికిస్తారాః ముందు డబ్బును చూసిగాని పిల్ల ల్ల నివ్వరు” 

“అట్లాగాకూడా కావచ్చు. యింతకీ తల్లితండ్రులు ఆ అమ్మాయి జీవి 
తాన్ని ధ్వంసం చేశారు”. 
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ఇంతలో యిల్లు సమీపించడంనల్ల రాధాకృష్ణ, చం(దం యిద్దరూ లోనికీ 

వెళ్ళారు. (పొద్దు కూకటానికి యెంతో వ్యవధి లేదు. చీకటి తరుముకొస్తూ 

వుంది చెట్లమీద పక్షులు తమ సంతానాన్ని కలుసుకుని హర్షధ్వానాలు 

చేస్తున్నవిం | 

రాధాకృష్ణ, చందం డాబాపైకి వెళ్ళి పుస్తకాలు గదిలో పడవేసి సీని 
నూకి వెళ్ళిపొయ్యారు. 

వాళ్లు సినిమానించి వచ్చేసరికి తొమ్మిది దాటింది, చలి దాగా విదులు 

తున్నదిం ' లక్ష్మణరావుగారు భోజనంచేసి ఉన్నిబనీను వేసుకుని కచేరీహోల్లో 

ee కుర్చీలో కూర్చుని పట్టపగల్లాగా వున్న ఎలక్ | టిక్ దీపప్ప 

కాంతిలో యేవో కాగితోలు చూసుకుంటున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ లోనికి వెళ్ళారు, 
చందం వారి యింట్లో అదివరకు రాధాకృష్ణతో పాటు నాలుగ్రె దుసొర్లు భోజనం 

చేసివున్నాడు. ఎంతమంది వెళ్ళినా వారింట్లో థోజనానికేమీ కొరత వుండదు. 

రాజ్యలక్మమ్మగారు యిద్దరికీ భోజనం 'వడ్డించగా తిని చేతులు కడుక్కుని 
యిద్దరూ డాబాపైకి వెళ్గపొయ్యారు. డాబాపైకి వెళ్లి స్విచ్చివేసి గదిలో చెరో 
కుర్చీలో కూర్చున్నారు, 

రాధాకృష్ణ మనసు వ్యాకులంగా వుంది. భారతి దీనవదనమే అతని 

కళ్ళల్లో మెదులుతూ వుంది. ఆ అమ్మాయిని గురించిన ఆలోచనే ఆతని 
బ్యురలో వనిచేస్తున్నది, సినిమాలో కథగూడా అతని ఆవేదనను ద్విగుణే 
కృకం చేసింది, ఉమ అనే అమ్మాయి ఒక యువకుణ్ణి (పేమిస్తుంది, ఉమ 

తల్లితం|డులు ఆ యువకుడికి ఉమను యివ్వడానికి యిష్టపడక మరి వకరికి 

యిచ్చి పెళ్ళిచేస్తే ఉమ ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది, కేవలం భారతి కథ ఆడి 

కాకపోయినా సామ్యంమటుకు లేకపోలేదు. సినిమా చూస్తున్నంతసేపూ భారతే 
ఆతని దృక్పథంలో మెదులు తున్నది, ఆఖరకు కళ్ళనీళ్ళతో హోల్లోనించి టై టికి 

వచ్చొడు రాధాకృష్ణ, అప్పటినించి అదే ఆలోచన, లోకంలో యిష్టంలే ని 

పెళ్ళిళ్ళ చేయడంవల్ల యిట్లా యెన్ని అత్మహత్యలు జరగటంలేదు | అందులో 

భారశిని యిచ్చింది వయసుమళ్ళినవాడికి, యిక ఆ అమ్మాయి ఏం నిలుస్తుంది 

యే అఘాయిత్యమైనా చేసుకోవచ్చు; లేదా దుఃఖంతో కృశించి, కృశించి 

నీళ్ళుకారై.నాపోవచ్చు,. ఆ అమ్మాయి ముఖం చూస్తేనే అర్థమౌతుంది | ఆ- 
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అమ్మాయి బతికి బాగా వుండాలంటే వక్క"టే మార్గం: యీపెళ్ళి తప్పించి 

వెయ్యాలి ; నిజంగా తన చెల్లేలికే యిటువంటి సంబంధం చేస్తే తాను చూస్తూ 
వూరుకోగలడా ? యీ ఆలోచనతో అతని బుర్ర వేడెక్కి పోతున్నది. 

ఎదురుగా గోడమీద బల్లి దీపపుకాంతిలో పురుగులను వేటాడుతూ 
నృంది, 

ఆ అమ్మాయిని గురించే నాకు ఆందోళనగా వున్నదోయ్ చం(దం | 

యిష్టంలేని పెళ్లి యెన్ని అనర్ధాలనై నా తెచ్చిపెట్టవచ్చు, జీవితంమీద విరక్తి 
పుట్టి యే అఘాయిత్యానికైనా తలపడితే యేముంది ఆ అమ్మాయి ముఖం 
చూస్తే నాకట్లా అనిపిస్తున్నది” అన్నాడు రాధాకృష్ణ 

“నిజమే మరి. యిష్షంలే పెళ్ళి” అన్నాడు చంద్రం. 

“యీపెళ్లి ఆపించివెయ్యాలోయ్ 1” 

“మనకెలా సాధ్యమౌతుంది ? తల్లితం!డులు యిష్టమై చేస్తున్నాక.” 

“తల్లి కి యిష్టం లేదు. తల్లి ఆలిగి పడుకుందని ఇందాక అవ్వ చెప్పింది 

కదూ, పిల్ల కౌ అసలే యిష్టంలేదు, యిక తండ్రి బలవంతంమీద చేస్తున్నారు. 

ఆపివేయడం యేనుంత కష్టమైన పనికాదు 1” 

“ముందు యిష్టం లేకపోయినా తర్వాత అంతా ఆమోదించి చేస్తున్న 

'ప్రైగా ఫో 

“ఏం ఆమోదించటం, యిష్టం లేకపోయినా విధిలేక వూరుకోవడం. 

వెళ్లి ఆగిపోయిందం పే సంతోషిస్తారు” 

* ఏవిధంగా ఆపివేయించ నచ్చని సీ వుద్దేశ్యం ఖో 

“వుంది చెపుతాను 3” 

“అట్రయికే ఆపివేయడం మంచిదేః” 

“అయితే ఓ సందేహం, "పెళ్ళి ఆపి వేయిద్దామనుకో; తర్వాత కట్నాల 
మీద కూర్చుని; యువకులెవరూ చేసుకోడానికి రాకపోతే, పీశ్ళేమో కట్నానికీ 
తూగరాయె,” | 

“అదా, నీ సందేహం! యువకులంతా కట్నాలమీద కూర్చున్నారన 
టానికి వీల్లేదు. ఆర్థికప్పష్టిలేని యువకులు ఆ అమ్మాయిని చూసి చేసుకోవాలని 
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ఉవ్విళ్ళూరి మనకెందు కిస్తార్లే అనుకుని విరమించుకున్నవాళ్ళు యెంతమంది 
వున్నారో మరి! పారచూస్తే డబ్బుగలవాళ్ళకం టే గూడా డబ్బులేని వాళ్ళలో 

మంచి యువకులు దొరుకుతారు” అన్నాడు. 

“దొరకరనికాదు, అసలే కట్నాలు వేలం వె[రిగా వుండే యెనరైనా 

గొని ఆ సమయానికి చెయ్యి చాచకుండా వుంటారా అని” 

“నీకు అటువంటి సందేహం వద్దు, కట్నాలమీద ఆశ, డబ్బు గలవాళ్ళకే 
గాని డబ్బులేని వాళ్ళకు అమే వుండదు 1” 

“ఆ అమ్మాయిని చేసుకోడానికేం ! యెవరైనా కళ్ళ కద్దు కుని చేనుకుం 

టారు యెవరుదాకో దేనికి; మాదగ్గర డబ్బులేదు. ఆ అమ్మాయిని నాకు గనుక 
యిస్తే బంగారంలాగా చేసుకుంటాను” అన్నాడు, 

రాధాకృష్ణ చివాలున కుర్చీలోనుంచి లేచి చం|ద్రంచెయ్యి పట్టుకుని 

ఊపుతూ “యెటువంటి సంతోషకరమైనమాటవిన్నానోయ్ః సీకు,యివ్వడాని కేం 
బంగారంలాగా యిస్తారు. డబ్బెందుకు ౬ బుద్ధిమం తుడివి. బి. ఎ. చదువుతున్న 

వాడివి! నీకంటే మంచి సంబంధం యెక్కడ దొరుకుతుంది! సీకిప్పించే భారం 
నాది, అయితే చూశావు; నీకు మీవాళ్ళు యెట్టయినా సంబంఢాలు వెదుకు 

తున్నారుగదాః ఈ అమ్మాయిని చేసుకోమని చెపుదామమకున్నాను, గానీ మళ్ళా 
ఈ విషయాల్లో వాళ్ళకు యిష్టమయితేనే తప్ప ఒకళ్ళు కలగజేసుకోగూడదని 
ఊరుకున్నాను" అన్నాడు, 

“ఆ అమ్మాయి తాతగారియిల్లు మా యింటిదగ్గరే, ఆఅమ్మాయి తరుచు 

తాతగారింటికి వస్తూవుండేది. నిజం చెప్పొద్దు, ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పుడల్లా 
యిటువంటి అందమైన అమ్మాయి నా జీవితంలో భార్యగా దొరుకుతే యెంత 

బాగుంటుందింఅని మనసులో అనుకునేవాణ్ణి” ఆన్నాడు. 

“సరే చాలా సంతోషం : యిక ఆ సెళ్ళి ఆగే వుపాయం చూడాలి రేపు 

పద్మనాభంతో గూడా కలిసి మాట్లాడదాం" 

అప్పుడు పదకొండు దాటింది. ఆ గదిలో మంచం ఒకే వుండడం 

వల్ల గుమ్మం బయట గోడకు పెట్టివున్న మడతనుంచం తెచ్చి లోపల వాలి 

రాధాకృష్ణ రెండు మంచాలమీద దిళ్ళూ, పక్కలూ వేశాడు, 
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మర్నాడు ఉదయానే ఇద్దరూ కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని కాఫీతాగి యేవో 

కాసేపు క్లాసుప్పుస్తకౌలు చదువుకుని భోజనంచేసి రోజుకంసే పెందలాడే కాలే 

జికి వెళ్ళిపొయ్యారు. 

వీళ్ల వెళ్ళేసరికి ఒక్కొక్కవిద్యార్రై చేరుకుంటున్నారు. వీళ్ల వెళ్ళిన 

పదినిమిషాలకల్లా పద్మనాభం నచ్చాడు, రాధాకృష్ణ, చంద్రం సద్మనా భాన్ని 

కాలేజి [పక్క చెట్టుదగ్గరికి తీసు కెళ్ళారు, ముగ్గురూ చెట్టుకింద కూర్చున్నారు 

రాధాకృష్ణ సంగతంతా చెప్పి “నరుడే పేరు రాభపట్యటః నేను రాతి 

సినిమాహాలుదగ్గర ఒకళ్ళను అడిగి తెలుసుకున్నాను. బజార్లో బట్టలకొట్టు 

వున్నదట” అన్నాడుం 

“క, అతడా; నే నెరుగుదును. వాళ్ళకొట్లో మేం బట్టలుకొంటూ 

వుంటాం. తలంతా సనెరిసింది, నల్లగా, లావుగా వుంటాడు" అన్నాడు 

పద్మనాభం, 

“తల్లికీ, పిల్లకూ అసలే యిష్టంలేదు. తండి బలవంతాన చేస్తున్నాడు. 

ఈ పెళ్ళి ఆపేమార్గం యేమిటి?” అని అడిగాడు రాధాకృష్ణ, 

“మంచివని చెయ్యడానికి మనమెప్పుడూ సిద్ధమే | యేమోయ్ చందం! 

నువ్వా అమ్మాయిని చేనుకునే మాట నిజమేనా ? ఆఖరుకు మావాళ్ళు వప్పుకో 

లేదని పప్పులో కాలేస్తావా 2?” అని అడిగాడు పద్మనాభం, 

“అదంతా యేమీలేదు. తప్పక చేసుకుంటాను!” అన్నాడు చం|దం. 
“మీ నాన్నా, అమ్మా యిష్టపడకపోతే?” అని అడిగాడు పద్మనాభం, 
“ఎందుకు యిష్టపడరు? పిల్ల కులంతక్కువదనా ! గోతం తక్కువ 

దనా 1” క చందం. 

“అందుకు కాదోయ్, కట్నం యేమీ రాలదుగా 1” అన్నాడు పద్మ 

నాభం, 

“వాళ్ళకు కావలసింది కట్నం అనుకో, నాకు కౌొవలసింది పిల్ల 

ఇందులో యెవరి యిష్టం నెగ్గాలి? జీవితాంతంవరకూ అనుభవించేది నేను. 

వాళ్ళుకాదు. అదిగూడా కోపంతో “సీ చదువుకు అంతడబ్బు పోశాం, యింత 

డబ్బుపోళాంి ఆని అది కట్న౦0వల్ల రావాలనుకు నేటందుకె నా వీల్లేదు, నౌ 

బలవంతాన నాతిప్పలు నేను పడి చదువుకుంటున్నాను” అన్నాడు చందం, 
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“అయితే ఘట్టివాడివే, యిక ఆ పెళ్ళి ఆగే మార్గం చూడాలి” అన్నాడు 

పద్మనాభం, 

“యిప్పుడు చం(దం చేసుకుంటాడం'టే వాళ్లు ఆ సంబంధం వదులు 

కంటారా ?* అన్నాడు రాధాకృష్ణ. 

లగ్గాలు పెట్టుకున్నారు గనుక యిప్పుడు లాభంలేదు. యేదో యీ 

చేత ఆఫవలసిందే, పిల్లచేత నేను చేసుకోనని అనిపించడం, పిల్ల యిష్టంమీద 

పిల్లను రహస్యంగా తీసుకెళ్ళి చేసుకోవడం యిట్లా యెన్నో జరిగినవి గాసీ 
అవన్నీ వేరు, యిప్పుడు మనం వరుడు తనకై తాను విరమించుకునే టట్లు 

చేస్తే సరిపోతుంది, వరుడి సంగతి నాకు బాగా తెలుసు. పరమ ఛాందసుడు, 
సంస్కారమం పే యేమిటో తెలియదు, కొట్టుతప్పి తే బయట [ప్రపంచంతో 

అతడీ కేమీ సంబంధంలేదు” అని పద్మనాభం చెప్పుతూ వుండగా కాలేజి గంట 
మోగటంవల్ల ముగ్గురూ లేచి వెళ్లిపొయ్యారు. 

కాలేజి వచిలిపెట్టగానే రాధాకృష్ణ, పద్మనాభం, చం(దం ముగ్గురూ 

నడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు. 

“రాఘవయ్యను యింటివద్ద వున్నప్పుడు కలవడం మంచిది, బహుళ 

ఆతడిప్పుడు కొట్టువద్దనే వుండవచ్చు” ఆన్నాడు పద్మనాభం, 

“వాళ్ళ యిల్లు నీకు తెలుసా?” అని అడిగాడు రాధాకృష్ణ, 

“నాకు తెలియదు, సరే, కొట్టువద్దకు వెళ్ళితే అన్నీ తేలతవి. వాళ్ళ 
యిల్లైక్కడోగూడా అడీగి తెలుసుకోవచ్చు” అన్నాడు పద్మనాభం, 

ముగ్గురూ పెద్దబజారులో వున్న రాఘవయ్య బట్టలకొట్టువద్దకు వెళ్ళి 

“అతడు కొట్లో వున్నాడా" ఆని తెలుసుకోగా యింటికి వెళ్ళాడని తెలిసింది, 
యిల్లైక్కడో అడిగి తెలుసుకుని ముగ్గురూ రాఘవయ్య యింటికి బయలు 
దేరారు. కొన్ని బజార్లు నడిచి రాఘవయ్య యింటి సమీపానికి వచ్చాక 

అక్కడ ఎవరిదో డాబా పుండగా పద్మనాభం “మీరిద్దరూ యిక్క_డ 

కూర్చోండి. అంతా వెళ్ళితే బాగుండదు, నేను వెళ్లి మాట్లాడి వస్తా' నని 
చెప్పి తాను బయలుదేరాడు. 

అది డాబా. సద్మనాభం “రాఘవయ్యగారు వున్నారా అంటూ లోనికి 

వెళ్ళగా ఆ మాటలు విని అవతల ఓ గదిలోనించి రాఘనయ్య వచ్చి మీరా” 
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రాండిబాబూ” అంటూ పొతకుర్చీ ఒకటి తెచ్చివేసి “మావాశ్ళేం మీకు బేరం 

కుదరనివ్వలేదా ? యిష్పుడే ఇంటికి వచ్చాను. యెవరికెట్లా యివ్వాలో వోళ్ళకు 

సరీగా తెలియదులెండి. కొత్త కొత్త షర్టింగులూ అవీ వచ్చినవి. కొంచెం 
సేనట్లో కొట్టుదగ్గరకు వస్తా” అని యేకరువు పెట్టాడు. 

పద్మనాభం కుర్చీలో కూర్చుని “వ్యాపారంరో మదుప్పలు మీకు తెలిసి 

నట్టు వాళ్ళకేం తెలుసు; మీ చేతిమీదుగా యిస్తేనేగాని మాకు నమ్మకం వుండదు 

సుమండి | మీకు, మాకు యొన్నాళ్ళనించి ఖాతా” ....అని ఆ మాటా ఈమాటా 

చెప్పి అన్నట్టు “మీ పెళ్ళట ! యెప్పుడు” అని అడిగాడు. 

“ఇంకా వారంరోజులు వుందండి” అని అన్నాడు రాఘవయ్య, 

“ఆ అమ్మాయిని నేను యెరుగుదునులేండి ! ఆ అమ్మాయి మీ ఇంటికి 

వచ్చిందంటే మీ ఇల్లంతా కళకళ్ళాడుతూ వుంటుంది” అన్నాడు. 

యీ మెచ్చుకోలుకు అతని ముఖంలో చిరునవ్వు మొలకెత్తింది, “ఏదో 
మంచిపిల్లని యిష్టపడ్డాను” అన్నాడు, 

“మంచిపిల్లని మెల్లిగా ఆంటారేం ! ఆ అమ్మాయివస్తే మీ ఇల్లు కళ 

కళ్ళాడమే కొద్కు వాళ్ళూ వీళ్ళూ వస్తూ సందడి సందడిగాగూడా వుంటుంది” 
అన్నాడు పర్మనాభ౦, 

ఆ మూటతో రాఘవయ్య ముఖంలో చిరునవ్వు మాయమైంది. అసలే 
తన సీడ చూసుకుని భయపడే రకం “వాళ్ళూ వీళ్ళూ రానడమేంటి ౪?” అని 
అడిగాడు, 

“ఆ అమ్మాయి స్నేహితులు! 'ఆ అమ్మాయి చదువుకుందిలేండి | 

యెప్పుడూ స్నేహితులతో తిరుగుతూ వుంటుంది” అన్నాడు పద్మనాభం, 

యీ మాటతో అతడు గుడ్డుతేలవేళాడు. కొంస మునిగినట్టు “స్నేపా 
తులే |)” అన్నాడు 

“మంచి భావాలుగల అమ్మాయిలేండి | ఒక 'స్నేహితులేమిటి; మీటింగు 

లకూ వాట్లకూ వెళ్ళి ఒకోసారి (పొద్దపోయిగూడా ఇంటికి వస్తూవుంటుంది” 
అన్నాడు పద్మనాభం, 

“ఆడా సంగతి ; చెప్పారుకారు *” అన్నాడు రాఘవయ్య. 
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“అలా విస్తుపోతారేం ? మీరు మంచి అమ్మాయిని కోరుకున్నప్పుడు 

కాస్త సంస్కారాన్ని కూడా అలవర్చుకోవాలి. డబ్బుగలవాళ్ళు, మీకేం? యేది 

కావాలంటే అది నిమిషాలమీద తెచ్చి కట్టివెయ్యగలరు, రేపు ఓ గురాన్నికొంటా 

రనుకోండి ః దానిమీద స్వారీదేసే నేర్చు అలవర్నుకోవాలా ? ఆది మిట్టలూ 

వల్లాలూ తిస్పుతుంది, ఆన్నిటిసీ సమరించుకోవాలి 1” అన్నాడు పద్మనాభం, 

ఈ మాటలన్నీ అవకలవుండి వింటున్న ఓ వితంతువు ఆయనకు చెల్లె 

అవుతుందో ఏమౌతుందో; బయటికి వచ్చి “ఆపిల్ల పగలబాటు చూసి 
ఇది కాపురంచేస్తుందా అని నేనప్పుడే అనుకున్నాను. మాకేం పిల్లలు దొరక్క 
పొయ్యారా । వెయ్యిమీద వెయ్యిపోసి యింకోపిల్లను చేసుకుంటాం అని తీగెలు 

తీసింది. 

“యింకా నయం, ముందుగా దేవుడిలాగావచ్చి చెప్పారు!” అన్నాడు 

రాఘవయ్య, 

తన పథకం పారినందుకు పద్మనాభం లోలోన నంతో షపడుతూ “వస్తా 
నండీ! యింతకీ వచ్చిన సంగతి మరచాను, కొట్టుదగ్గరకు వస్తారు కదూ ?” 
ఆంటూ బయటి పడ్డాడు 

పద్మనాభం తనకోసం యెదురు చూస్తున్న మి(కులిద్దర్నీ కలుసుకుని 

అవతలవాభ్ల అన్నమాటలు చెప్పుకుని నవ్వుకుంటూ నడవసాగారు, 

వ ఫ్లో ష్ణ 

పెళ్ళి రేవనగా ఆవతల వాళ్ళు విరమించుకొన్నట్టు తెలిసి శివయ్య 
కుటుంబం కుప్పగూలిపొయ్యారు, గిట్టక యిరుగు పొరుగువాబ్ళు ఎవరో 

"పుల్లలు వేశారని పేరు పెట్టకుండా శివయ్య, వాళ్ళను తిట్టాడు. పెళ్ళి తప్పి 
పోయినందుకు భారతి సంతోషించింది. రమణమ్మ ముందు ఆ సంబంధానికి 

యిష్టసడక పోయినా నాళ్ళు విరమించుకున్నారని తెలిసేటస్పటికి కూతురికి 
పెళ్ళయ్యే యోగం లేదుగామాలని విచారపడ్డది, యిక అవ్వ పిల్ల పెళ్ళి చూను 

G Mm ఆ 

కునే గీత, తనకు లేదని చీదివేసింది. 

ఆ మూడవరోజున శివయ్య వసారాలో బల్ల మీద కూర్చు 

న్నాడు. రమణమ్మ, అవ్వ గుమ్మందగ్గరగా కూర్చుని ముగ్గురూ యేదో మాట్లాడు 
కుంటున్నారు. భారతి లోసల కూర్చుని పుస్తకం చదువుకుంటున్నది. 

is 
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ఇంతలో రాధాకృష్ణ, పద్మనాభం, చంద ముగ్గురూ వచ్చారు, వాళ్ళు 

రావడంచూసి శివయ్య బిల్ల మీదనుంచి లేచాడు? రమణమ్మ వాళ్ళను చూసి 

లోనికి వెళ్ళింది. వాళ్ళు ముగ్గురూ (తిమూర్తుల్లా బల్లమీద కూర్చున్నారు. 

రాధాకృష్ణ అవ్వను పరామర్శ చేశాక “చందం, భారతిని చేనుకుంటా 
హం 

డిని చెప్పాడు 

ముందు ఆ అమ్మాయిని రాధాకృష్ణ చేసుకుంటాడని వాళ్ళు యెన్నో 

ఆశలు పెట్టుకోగా అవన్నీ వృధా అయినందున రాధాకృష్ణ యిప్పుడు చెప్పిన 

మాటమీద వాళ్ళకేమీ విశ్వాసం కలగలేదు. శివయ్య అసలే రాఘవయ్య 
సంబంధంగూడా చిట్లి పోయిందని విసుగులో వున్నాడేమో; రాధాకృష్ణ చెప్పిన 

మాటలకు “నువ్వు చేసుకున్నా వు.ఇక ఆ అబ్బాయి చేసుకుంటాడు” ఆన్నాడు 

యీ సనడింపుగా. 

అప్పుడు రాధాకృష్ణ తాను వాళ్ళయింటికి ఆన్నిసార్లు వచ్చింది చేసుకో 
టానికి కాదనీ, తన తల్లీ చెల్లెలు యెక్కడున్నారో తెలియక విచారపడుతున్న 
తాను తన చెల్లెలిని పోలివుండడంవల్ల ఆ అమ్మాయిని చూడ్డానికి మాతం 

వచ్చాననీ మొదలై న సంగతులు జాలిగా చెప్పుకున్నాడు, ఆమీద పద్మనాభం, 

చందం బీ, ఏ, 'చదువుకుంటున్నా డనీ, అతని యోగ్యతలూ అవీ చెప్పాడు, 

ఇంట్లోవుండి ఇవన్నీ ఆలకిస్తున్న నత గుమ్మంలోకీవచ్చి “నువ్వు 
రామయ్య మామకొడుకువి కదు అబ్బాయి ?” అని అడిగింది, చం (దాన్ని ఉనే 
శీంచ, 

అవును” అన్నాడు చందం, 

రనుణమ్మ పుట్టిల్లు దగ్గరలోనే వాళ్ళయిల్లు కావడంలో మొదటినించీ 
వాళ్ళ సంగతులన్నీ ఆమెకు బాగా తెలుసు. చందం చదువుకుంటున్నాడని 
గూడా ఆమెకు తెలుసు. వాస్తవం తెలుసుకునేటస్పటికి అదివరకు చిన్నపోయిన 
వాళ్ళ ముఖాలస్నీ ఆంతలో "కళకళ్ళాడినవి, 

యెప్పుడో .మెందుకని అప్పుడే భారతికి చం[దాన్ని చూపించి “సీ కిష్ట 
మేనా అమ్మాయి ₹ అని అడిగారు. భారతి చంటద్రాన్ని యెరుగును. అదివరకు 
యెన్నోపార్లు చూసివున్నది. అడిగిన [పశ్నకు ఆ అమ్మాయి సిగ్గుతో చిరు 
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నవ్వు సమాధానంగా యిచ్చింది, అంతటితో “తథాస్తు అనుపని ముగ్గురూ 

లేచారు. 

౧౬ 

త్రర్వాళ దాదాపు నెలరోజులకు ఒకనాటి సాయం (త్రం రాధాకృష్ణ, పార్ట 
సారధి, పద్మనాభం యింటికి వెళుతున్నారు. రోడ్రుదాటి డొంకనే నడుస్తు 
న్నారు. అదంతా ఖాశీప్రదేశం. అందులో యెవరో కుర్రవాళ్ళు వళువులను 
మేపుకుంటున్నారు, చెట్లమీద పక్షుల ఆరుప్పలు వినవస్తున్నవి, యిద్దరూ 
సరివితో టదగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రాధాకృష్ణకు ఆరోజు రాత్రి అక్కడ జరిగిన 
ఘటన గుర్తువచ్చింది. అప్పటినించి రాధాకృష్ణ (సొద్దుకూకి అటు వెళ్ళడం 
మానివేశాడు. యెప్ఫుడైనా వద్మనాభం యింటికి వెళ్ళదలుచుకుంశే పగలే వెళ్ళి 
వస్తున్నాడు, యిద్దరూ సరివితో టదాటి నడుస్తున్నారు. 

యిళ్ళ సమీపంలోకి వచ్చాక దారిలో పద్మనాభం కనిపించాడు. అక్కడ 
కొందరు కురాళ్ళు చెడుగుడు ఆడుతూవుండగా పద్మనాభం మరికొందరు దగ్గర 

నిలబడి చూస్తున్నారు. రాధాకృష్ణ, పార్థసారధిగూడా కాసేపు నిలబడి చూసి 

ముగ్గురూ కలసి పద్మనాభం యింటికి బయలుదేరారు. దారిలో ఓ గుమ్మం" 

ముందు అరుస్తున్న విచ్చగాడిని లోపలనించి ఒకతను క[రపుచ్చుకుని వచ్చి 

“గాడిదకొడక్కా మొండి కేస్తానా !” అంటూ వాణ్లీ తరుముతున్నాడుం 

ఆ యిల్లు దాటాక పద్మనాభం “చూశారా, అతజ్లి! నునిషి పిచ్చివాడిలా 

వున్నాడు, అతనిదగ్గిర లకరూపాయలపై న డబ్బుంది. ఊోశ్ళోవున్న యిట్లు 

యెక్కువ అనైలప యిచ్చుకుని యిక్కడ యిల్లు వేసుకుని కాపురం మ. 

న్నాడు, అంతవుందన్న మాపేగాని పిల్లి కి బిచ్చం పెట్టడు. ఇంట్లో అడంగులు, 

పచ్చళ్ళు సహా అమ్ముతారు. అసలు అతడు పదేళ్ళుక్రిందట దక్షిణాదినించి 

వచ్చి మొదట మట్టితట్టలు మోకాడట. తర్వాత అదృష్టం యెత్తుకుంది. అత 

నికి యిద్దరు కొడుకులు. చదువుకుంటున్నారు. వాళ్ళకు అంత కట్నాలిసొం; 

యింత కొట్నాలిస్తామని యెవరెవరో వస్తున్నారు. ఇతడు వున్నదిచాలక వాళ్ళ 

మీద గూడా రాబట్టాలని ఆందకుండా కొండమీద కూర్చున్నాడు. అదృష్టవళాళ్తు 

అతనికి ఆడపిల్లలు లేరోయ్; వుంటే యెవరో చెవిమెలేసి గుంజేవాళ్ళే ౪ 
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ఇట్లా చెపుతూవుండగా యెవరో యిద్దరు దృఢకాయలు బాగా క(ర్రలు 

పుచ్చుకుని పైనించి పరుగెత్తుకుంటూ వస్తూవుండడం చూసి రాధాకృష్ణ భయ 

పడి పొయ్యాడు, అక్కడ దాపులోనే ఆనాడు ఆ దుర్గ టన జరగటం; తనమీద 

కుట జరుగుతున్నది జా[గ_త్తగా వుండమని వాళ్ళు హెచ్చరించి వుండడంలో 

అతనికి భయం వేసింది. 

ఇంతలో పైనించి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న వాళ్ళిద్దరూ వీళ్ళనుదాటి 
ముందు పరిగెత్తుకుపోతున్న సందిని తరుముకుంటూ. వెళ్ళారు, రాధాకృష్ణ 

పద్మనాభం యిల్లు సమీపించగా ముగ్గురూ లోనికి వెళ్ళారు 

ముగ్గురూ కాస్సేపు మాట్లాడుకున్నాక రాధాకృష్ణ పద్మనాభాన్ని “అట్లా 

బజారుకొసావా ?'* అని అడగా “యివ్వాళకిక యెక్క_డికీ కదలదలుచుకో 
వం. Ca 

లేదోయి” ఆని చెప్పాడు 

అప్పుడు రాఢాకృష్ణ, పార్ధసారధి బయలుదేరి రాజాకేఫ్లోకి వచ్చి, 
యిద్దరూ కాౌఫీతాగి బయటికి నచ్చారు. పార్ధసారధి కిల్లీ కొట్టుదగ్గర (వేలాడ 
గట్టిన ఒక వారష్మతిక కొని “యిక నేను వస్తానోయ్” అని రాధాకృష్ణతో చెప్పి 

వెళ్ళిపోగా రాధాకృష్ణ యింటికి బయలు దేరాడు 

దాదాపు పదిగజాల దూరం నడిచేటప్పటికి (ప్రక్కకొట్లో పొగాకు 
కొంటున్న ఒకతను “యిదుగో అబ్బాయ్ 1” అని రాధాకృష్ణను కేక వేశాడు. 

రాధాకృష్ణ యెవర్నో ఆనుకుని తలవంచుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఆతడు 

పొగాకు కొనుక్కుని యివతలకువచ్చి “యుదుగో అబ్బాయి నిన్నే ఫీ అని 

బిగ్గరగా కేకవేశాడు, అప్పుడు రాధాకృష్ణ వెనక్కు. తిరిగిచూసి నిలబడ్డాడు. 

ఆతడు రాధాకృష్ణను సమీపించి “మీది కొల్లివరకౌదు అబ్బాయి 1” అని 
అడిగాడు. క్ 

అతనికి నలభ్రై ఏళ్ళుంటవి. మనిషి నల్లగా దృఢంగావున్నాడు. చొక్కా, 
వుత్తరీయం వేసుకుని సీరుకావినంచ కట్టుకున్నాడు. ఆప్పుడు రాధాకృష్ణకు 
వెనక కాఫీహోటల్లో జరిగిన సంగతి గుర్తుకు వచ్చింది, అప్పటినుంచీ రాధా 
కృష్ణకు అటు ప్రాంతం వాళ్ళంటే విశ్వాసం తగ్గిపోయింది. అతడు అడిగిన 
(వశ్నకు “అవును” ఆన్నాడు. 
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“అయితే అబ్బాయి, యిప్పుడు మీరు యీవూళ్ళో వుంటున్నారా ? పాపం 

మీరు కొల్లి షర వదిలి. చానాళ్ళయిందిగా: నన్ను మర్చిపొయ్యావా ? గోపాలం 
అన్నని, మా గోపాలంతో సావాసంగా మాయింటికి వచ్చేవాడివి.. కదూ ! 

యిప్పుడు యిక్కడ యేం చేస్తున్నావు ౪?” అని. ఆడిగాడు, 

తాను ఏంచేసే యితడికెందుకు అనుకుని “యేమీ చెయ్యడంలా” అని 
రాధాకృష్ణ నడవసాగాడు. 

ఆతడు రాధాకృష్ణని వదిలి పెట్టలేదు. వెంటనడుస్తూ “మీయిల్లెక్క డ” 

అని అడిగాడుం | 

తమ యిల్లుతో యితనికేం పని, ఆనాడు అతడుగూడా యిట్లాగే ఆరాలు 

తీశాడు. యితడుగూడా ఆజట్టులోవాడు కాడుగదా! అనుకుని “అటువైపు 

వుందిలే” అన్నాడు విసుగ్గా. రాధాకృష్ణ, 

పోనీ రాధాకృష్ణ విమఖత్వంచూసి ఆతడు అంతటితోనన్నా వదిలి 
పెట్టాడా అంపే లేదు. నీ చెళ్ళయిందా ? నీ చెల్లెలు పెళ్ళి చేశారా ? యేమైనా 

నాలుగు డబ్బులు సంపాయించుకున్నారాః: అని (ప్రశ్నలు వేస్తూ జీడిబంకలా 

షట్టుకున్నాడు 

ఇట్లా తనవెంటపడి తన నివాసం ఎక్కడో తెలుసుకోవాలన్న యెత్తయి 

వుండవచ్చు, వీజ్జి మరిపించే మార్గం యేమిటా ? అని ఆలోచించి రాధాకృష్ణ 

ఆదారి తప్పించి (పక్కవీధినే నడవసాగాడు, అకడు రాఢాకృష్ణను నీడలా చెంది 

డిస్తూ ఆ (ప్రశ్నలూ యీ (ప్రశ్నలూవేసి ఆఖరుకు “నేను యీవూరు ఓపనిమీద 

వచ్చాను, వచ్చినపని కాలేదు. రైలు ఖర్చులకు డబ్బులు తరుగుపడేటట్లున్నవి* 

ఒక రూపాయి వుంసపే యిద్దూ, అబ్బాయి, రేపు వచ్చినప్పుడు యిస్తాను” అని 

అడిగాడు. 

తాను ఆనుమానపడకుండా నమ్మించడానికి యిదొక యెత్తయి వుండ 

వచ్చు అనుకుని రాధాకృష్ణ “దగ్గరలేదోొని చెప్పా డుం 

ోనాబ్బాబు! దగ్గరలేకపోతే నీతో మీ ఇంటికివస్తా యివ్వు+ లేకపోతే 

నేనిక్కడ ఇబ్బంది పడిపోతానో అనడం సాగించాడు, 
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ఇవన్నీ తన నివాసం తెలుసుకునేటందుకు యెత్తులనుకుని రాధాకృష్ణ 

“ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళడంలేదు, వేరేపనివుండి వెళ్ళుతున్నాను” అన్నాడు, 

“ఇక్కడ యెరుగున్నవాబృ్గ యెవరూ లేరబ్బాయ్ః అందువల్ల నిన్ను 
అడుగుతున్నాను. మీ ఇళ్లెక్కడో చెప్పుపోనీ; ఆనిక్కి మీయింటి కొస్తాను” 

అన్నాడు, 

రాధాకృష్ణ అనుమానం హెచ్చింది, “తస్పక యిదేదో సన్నుగడ | 
యెట్లా వీణ్ణి తప్పించుకునే మార్గం” అని అనుకుంటూ వుండగా (పక్క ఇళ్ళ 

నరనలో ఓ గుమ్మంలో నిలుచున్న ఓ యువకుడు “ఏం రాధాకృష్ణ, మాబజారు 
కొచ్చావు ? తోపలికిరాః నేనో చిత్రాన్ని వేశాను చూద్దువుగాని 1” అని పిలి 

చాడు. ఆ యువకుడు రాధాకృష్ణతోపాటు స్కూల్ ఫైనల్ నరకూ చదువుకుని 

తర్వాత బడి మానేశాడు. అకడు చితలేఖనం బాగా వెయ్యగలడు. అందు 
లోనే అతడిప్పుడు కృషిచేస్తున్నాడు. ఆతడు పిలవగానే రాధాకృష్ణ వెంట 
వస్తున్నతణ్ణి నదిలించుకోవడానికి ఇదో మంచిఅనకాౌశం అనుకుని (బతుకు 

జీవుడా అని లోపలికి వెళ్ళాడు, లోవల ఆ యువకుడు వేసిన చితాలు చూసి 
రాధాకృష్ణ అతడు బయట తనకోసం కాచుకుని కూర్చున్నాడో; లేక వెళ్ళాడో 

అనుకుంటూ వీధి గుమ్మంలోకివచ్చి చూచేసరికి అతడు లేడు, పీడ వదిలి 

పోయిందనుకుని రాధాకృష్ణ దియళణుదేరి ఇల్లు సమీపించే అంతలో వాళ్ళయింటి 

ఇవతల సోములు ఇంటిమాందు జనం గుంపుగా కూడివున్నారు. సోములూ, 

ఇంకొక ఆతడు కేకలు వేసుకుంటున్నారు. కేకలు వేసుకోవడమే కాదు; 

కచ్చెలు బిగించి దండలు చరుచుకుంటుశ్నారు ఏ శెక్కుడ కలి నుబడతారో 

అని, మూగినజనం ఆనుకుంటున్నారు, ఆ కేకలు వేస్తున్న రెండో అతడు 

సోములు' అల్లుడు, “నా పెల్లాన్ని నాకు 'పంసమ౦ంపే యెందుకు సంపవు *“ 

అంటున్నాడు, 

“లాగ్ చ్చి దాన్ని యిమికలు అురగత ంశావుం పే... వీకాడ యెట్టా చెత్త 
దిరా 1” అంటున్నాడు సోములు, 

“యెన్నిసార్లు దాని రకతం కళ్ళసూశావు? బంగారంలాంటి బిడ్డని సీ 
యెదాన పెట్టాం” అంటున్నది సోములు భార్య, 
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“నా పెళ్ళాన్ని నేను కొట్టుకుంటా, సంపుకుంటా మీరెవల్లు జఆడిగేం 
దుకు !” ఆంటున్నాడు ఆల్లుడు, 

మాటలు ముదిరి అల్లుడూ మామ వరసపోయి తాతా మనమడు వరన 

లోకి దిగి ఇద్దరూ కలియబడటానికి సిద్ధమయ్యే అంతలో ఆక్కడ కూ డిన 
జనం వాళ్ళను విడదీసి “యెందుకబ్బాయి అలా తొందరవడతావు: ఆడపిల్లను 

ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకుని వాళ్ళు యేంచేసుకుంటారు? యేదో కోపతాపంతో సంస 

మని అన్నారనుకో; తర్వాత పంపక యేంచేస్తారు”అని అల్లుడితో చెప్పి యెవరికి 
చెప్పవలసిన మాటలు వాళ్ళకు చెప్పి పోట్లాట. సర్దివేళారు, 

అక్కడనుంచి కదిలి లోనిక వెళ్ళి డాబామెట్లు యెక్కుతూవున్న రాధా 

కృష్ణను అక్ష్మణరావుగారు పిలవగా రాధాకృష్ణ కచేరీహాల్లోకి వెళ్ళాడు “ఇదేదో 
చూడబ్బాయి, చేటభారతంలాగా నాలుగు పేజీ వుత్యరం। టపా ఇవాళ లేటుగా 

వచ్చింది” అంటూ లక్ష్మణరావుగారు కవరు ఒకటి / రాధాకృష్ణకు ఇవ్వగా 

రాధాకృష్ణ ఆది “ఎరువుల కంపెనీనీంచి వచ్చిందో ని చెప్పి వుత్తరం చదివి 

తెలుగులో విడమర్చి చెప్పాడు, 
ఆమర్నాడు ఆదివారం. రాధాకృష్ణ ఉదయం పదిగంటలకు రను ఇంటికి 

వెళ్ళి తిరిగివస్తూ వుండగా నిన్న సాయం(తం తనను వెంబడించిన మనిషి 

తమఇంటి గడపమెట్లు దిగుకున్నాడు. “అరె వీడితస్సాదియ్య | యెట్లయినా 

ఇల్లు కనుక్కున్నాడు.” అనుకుంటూ ఇల్లా సమీపించే ఆంతలో ఆతడు మెట్టు 

దిగి రెండడుగులు వేసి వస్తున్న రాధాకృష్ణనుచూసి ఆగి “ఏం అబ్బాయ్, ఇంటి 

దగ్గరలేవే యెక్క_డికి వెళ్ళావు! లోపల కుర్చీలో కూర్చున్నాడే; ఆయన యెంత 
మంచివాడు; నిన్న నువ్వు వెళ్ళావే; వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగితే బొమ్మలుగీస్తున్న 

అబ్బాయి మీయిల్లేక్కడో చెప్పాడు. ఆమైన వెతుక్కుంటూ మీ ఇంటిక్ వచి 

నువ్వు వున్నావేమోనని అడిగితే యెవరో మనిషి లేడని చెప్పాడు. అయ్యో 
లేకపోయనే అని నేను కాళ్లూ చేతులు చల్లవడి నిలుచుని వుండగా అవతల 

కుర్చీలో కూర్చుని కాగితాలు చూసుకుంటున్నాయన నన్ను పిలిచి “మీదేవూరు * 
ఢారాకృష్ణతో సీకేంపని ?' అని అడిగాడు.” 

హొ ఆ అబ్బాయిది మా వూరలేండి. ఇక్కడికి పనిమీద వచ్చాను, 

నచ్చినపని కాలేదు. నిన్న ఆ అబ్బాయి బజార్లో కనబడితే నక రూపాయి జడి 

గాను, వుంటే ఇచ్చేవాడేే లేదు పాపం అవి చెప్పాను 
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“నువ్వు ముందుగానే నా సంగతి చెప్పివుంచావులాగుంది. అప్పుడు 

ఆయన మారుమాట్లాడకుండా జేబులోనించి రూపాయితీసి నాకిచ్చాడు. ఆయన 
మీ చుట్టమా ః నీకేమవుతాడు ౪” అని అడిగాడు, 

“మంచి ఘనకార్యం చేశావులే” అని రాధాకృష్ణ మనసులో అనుకుని 

“చుట్ట మేలే 1” అని చెప్పి ఆతల్లి వడిలించుకుని లోనికి వెళ్ళాడు, నిజంగా 

అతడు రూపాయి అవసరం ఉండి వచ్చాడా లేక ఇదంతా నటనా ! యేమో 

నమ్మకూడదు, ఆ రోజున కాఫీహోటల్లో అతడు యెంత లాలనగా మాట్లా 
డాడు. ఇతడు వాళ్ళతాలూకు మనిషి యెందుకు కాకూడదు. మోసం చెయ్య 

దలుచుకున్నవాడు అనేక వేషాలు వేస్తాడు. ఇతడు తనఇల్లు తెలుసుకుని అర్ధ 
రాతి వేళ కిటికీ వూచలు లాగివేసి లోపల జొరదిడడు కద | ఇట్లా ఆలోచిస్తూ 

రాధాకృష్ణ గేటుదాటి కచేరిహాల్లోకి వెళ్ళాడు. 

ఆక్కడ కూర్చునివున్న లక్ష్మణరావుగారు “ఏం రాధాకృష్ణా, మీవూరట 

సీకోసం యెవరో మనిషి వచ్చాడు, అమాయకుడిలా ఉన్నాడు” అని నవ్వాడు. 
యీ విషయాలన్నీ లక్ష్యణరావుగారికి తెలియవు, అప్పుడు రాధాకృష్ణ 

“ఆతడు నాకు వస్తుంటే యెదురుపడ్డాడులెండి” అని చెప్పాడు. 

ఆవాళ ఆదివారం అవడంవల్ల గుమాస్తాలు రాలేదు. లక్మణరావుగారు, 

రాఢాకృష్ణను ముఫర్డు తీసుకుని అందులో ఫలాన ఫలాన ఖాతాలుతీసి మనకు 

యెంత దాకీవున్నారో బేరీజువేసి చెప్పమనగా; రాధాకృష్ణ ముఫర్దు తీసుకుని 
లెక్క చెయ్యడంలో నిమగ్నుడయ్యాడు, 

లోపలనించి రాజ్యలక్మమ్మగారు “ఇట్లా ఓమాటు వస్తారూ 1" అని 

లక్మణరావుగారిని పిలవగా ఆయనలేచి లోనికి వెళ్ళాడు. మధ్యహాల్లో రాజ్య 

లక్ష్మమ్మగారు నిలుచుని వుంది, కళ్యాణి కుర్చీలో కూర్చుని “భారతి చడు 
వృతో వుంది. లక్ష్మణరావుగా రువెళ్ళి “ఏమిటి ?” అని అడిగాడుం 

*వా పిన్ని వెళతానంటోంది. వచ్చి వారంరోజు అయిందమ్మా, యింటి 

వద్ద ఎలావున్నదో అని తొందరపడుతున్నది, రాకరాక యెన్నాళ్ళకో నచ్చింది, 
తడవతడవకీ వస్తుందా . చేస్తుందా ? చీరజకటి తెప్పించండి, పెట్టి పంపుదాం” 

అని చెప్పింది రోజ్యలక్మమ్మగారు. 

“ఇవాళ ఆదివారం కొట్లుండవు = రేపు తెప్పిద్దాంలే $” 
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“పిల్లకు పరికెణా గుడ్డ, జా కెట్టుగుడ్డ గూడా తెప్పించాలి” 

అస్వరే రేఫ తెప్పించవచ్చు j= 

“చూడండి, అమ్మాయిని చూడ్రానికి వాళ్ళు యెప్పుడు వస్తారో 7” అని 

అడిగింది, 

“మీవాడు మొన్న (వాయడం మంచిరోజు చూసి నాలుగైదు రోజుల్లో 

వస్తారని (వాళాడు. యివాశ్ళో రేపో రావచ్చు” 

“వాళ్ళు వస్తే పబ్బా అవీ తెస్సించాలి®. అయితే కుర్రాడు యేం 

చదువుకున్నాడో ఇ అందిం 

“మనకేం తెలుసుః ఆ వివరాలన్నీ (వ్రాయలేదు. వాళ్ళు వస్తేగాని తెలి 

యదు,” 

లక్ష్మణరావుగారు కచేరీహోల్లోకి వెళ్ళిపొయ్యారు. రాధాకృష్ణ లెక్క 

బేరీజు వేసి లక్మణరావుగారికి చెప్పి ముఫర్డు మూసి వీరువాలో సెట్టి వేళకావడం 

వల్ల భోజనం చెయ్యడానికి లోనికి వెళ్ళాడు. కాహృ, చేతులూ కడుక్కుని 

అతడు వంటగదిలోకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ కళ్యాణి భోజనం చేస్తున్నది, వంట 
మనిషి వడ్డించగా కల్యాణి అప్పుడే తినడం (ప్రారంభించింది. రాధాకృష్ణ వెళ్ళీ 

కళ్యాణికి కొంచెం దూరంలో పీట వేసుకుని కూర్చున్నాడు. 

“ఏం రాధాకృష్ణా, ఆదివారం పెందలాడే భోజనానికి వచ్చావు ?” అని 

ఆడిగింది కళ్యాణి. 

“ఇవాళ్ల లై బరీకి వెళ్ళలేదు” అని చెప్పాడు. (వతి ఆదివారం అతడు 

లై (బరీకి వెళ్ళి మంచి మంచి పుస్తకాలు చదువుకోవడం వాడుక, 

వంటమనిషి వి_స్టరివేసి వడ్డించగా రాధాకృష్ణ తినడానికి వుష్మక్రమిం 
చాడు, అతడు నాలుగైై దు ముద్దలు తిన్నాక కళ్యాణి వంటమనిషిని వుద్దేశించి 

“సీతమ్మా, రాధాకృష్ణకు నెయ్యట 1” అంది. 

“నాకెందుకు” అని రాధాకృష్ణ తలవంచుకుని భోజనం చేస్తున్నాథు, 

సీళమ్మ రాధాకృష్ణ అన్నమాట వినిపించుకోకుండానే “నెయ్యి కావాలా 

నాయనా, చచ్చిందాన్ని తక్కు_వవేశా కామాలు” ఆంటూ నెయ్యితప్పాళ పుచ్చు 

కుని గభాలున మళ్ళా రాధాకృష్ణ విస్తట్లో వడ్డించింది. కళ్యాణి కిల కిలా 

నవ్వింది. 
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*నా కెందుకు సీతమ్మా, మళ్ళావడ్డించావు? నేనుకాదు అడిగింది కళ్యాణి!” 

అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 

“కళ్యాణి నీకేనని చెప్పింది నాయనా 1" అంది సీతమ్మ. 

“నాకు కావలిస్తే నేను అడగనా! కళ్యాణికి కౌనలసి నాపేరు చెప్పింది, 

చూస్తావే, నడ్డించు:ొ అన్నాడు, 

సీతమ్మ నెయ్యి తస్పాళ పుచ్చుకుని కళ్యాణికి వడ్డించపోగా “మంచి 

డానివే సీతమ్మా నాకెందుకు? వడ్డించబోకు"' అని చెయ్యి అడ్డుపెట్టింది. 

“నాకై తే గభాల్న వడ్డించావు-మరి కళ్యాణికి వడ్డించపేం ౪” అన్నాడు 

రాధాకృష్ణం 

“యెవరికి కావాలో సీతమ్మకు తెలుసు, అంత మాతం తెలుసుకో లేడా 

సీతమ్మ”! ఆంది కళ్యాణి, 

“నువ్వుకూడా కౌస్త వడ్డించుకో అమ్మా 1” అంది సీతమ్మ, 

“వద్దుపో ! పులుసు పట్టుకురా 1” అంది కల్యాణి, 
సీతమ్మ కల్యాణికి పులుసు వడ్డించగా “నాకుగూడా పులుసు వడ్డించ” 

మన్నాడు రాధాకృష్ణ. 

వాళ్ళు పులుసుతో తినడం అయ్యాక మారువడ్డించి యిద్దరికీ గడ్డ'పెరుగు 
తెచ్చి వడ్డించింది సీతమ్మం 

రాధాకృష్ణ థోజనం ముగించి “నువ్వు వెనకవడ్డావు కల్యాణి" అన్నాడు, 

“నాదీ అయిపోయిందిగా! ఆరోగ్యశాస్ర్రంలో యేంచెప్పి వుంది, నిదా 

నంగా తినమని వుందా ? తొందర తొందరగా తీనమని వృందా ౪?” ఆంది 

“అయితే ఆరోగ్య శాస్త్రాన్ని పాటిస్తున్నావన్న మాట” అన్నాడు 
రాధాకృష్ణ. 

ఇంతలో కల్యాణి భోజనంగూడా కాగా యిద్దరూలేచి చేతులు కడుక్కు 
న్నారు. 

మథ్యాన్నం ఆందరిభోజనాలూ అయ్యాక నాగరత్నం దొడ్డిగుమ్మం 

దగ్గర పంచలో కూర్చోగా ఇంతలో పొరిగింటామె వచ్చింది. ఇక యిద్దరికీ 
లోకాఖిరామాయణం (ప్రారంభమైంది. యిందాక రాజ్యలత్మమ్మగారు భర్హతో 

తన పిన్నికి చీరతెమ్మని చెప్పడం మొదలై నవి నాగరత్నం విని వున్నది. 
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వచ్చినా మెతో “*చూళావమ్మా, సొగించుకు నేవాళ్ళు సొగించుకుంటారు. తన 

తరుపువాణ్ళ వస్తే చీరలూ, సారెలూపెట్టి పంపుతుంది. మా తరుపువాబృ యెవ 
రైనా కట్టుకోవచ్చారా, చుట్టుకోవచ్చారా! యెప్పుడూ యింటినిండా వాళ్ళతాలూకు 

వాళ్ళేగా: ఆమంద యెక్కడ తయారయిందో వదినలనీ, మరదళ్ళీనీ, అన్న 
కొడుకులనీ. చెల్లెలు కూతుర్ల నీ వచ్చిపడి యిల్ల ౦తా దోస్తున్నారు. వాళ్ళు 

రాగానే యెక్కడలేని మర్యాదలు. పిండివంటలనీ పిడకవంటలనీ ఆబ్బో 
చెప్పటానికి వీల్లేదు. వాళ్ళుగనక యింట్లో అడుగు పెట్టారా దబ్బున వదలరు, 
పూటకో పిండివంటచేసీ వెళ్ళి కూతుళ్ళలాగా పెడుతూవుంటే యెలా వదులు 

తారు! వచ్చినవాళ్ళు వక బలుపు బలిసిగాని యింటికి వెళ్ళురు. యదై నా సాగు 

తూం'పేసరి 'మొగుజి గుప్పెట్లో యిరికించుకుని యిష్టంవచ్చినట్లు ఆడుతున్నది” 

అని యేవేవో చెపుతూవుండగా; 

ఇంతలో అక్కడికి యేదోపనివుండి కల్యాణి రానడంనల్ల నాగరత్నం 

ఆధోరణిమార్చి వేరే (ససంగంలోకి దించింది. 

దాదాపు మూడుగంటలకు వీధిగుమ్మం ముందు కారుహోరన్ మోగింది. 

ఆందులోనించి యిద్దరు స్త్రీలు, యిద్దరు పురుషులుదిగి లోనికి వెళ్ళారు, ఆడ 
వాళ్ళిద్దదా సిలు. చీరలు ధరించి ఆభరణాలు పెట్టుకుని వున్నారు, వచ్చిన 

వారినిచూసీ లక్మణరావుగారు, రాజ్యలక్షుమ్మగారు వారిని యెంతో సగౌరవంగా 

పరామర్శచేసి మధ్యహాల్లో కూర్చోబెట్టారు, వచ్చిన స్త్రీలలో ఒకామె నలభై! 
ఏళ్ళుంటవి, కు[రవాడి తల్లి కామాలు, మెడ తిరగకుండా నగలు, చేతులముందు 

మోచేతులవరకూ బంగారం గాజులున్నవి. వారు కాసేపు ఆమాట ఈమాట 

మాట్లాడి పిల్లను చూసుకున్నారు. కాబొయ్యే వియ్యపురాలు తాను (ప్రత్యేకించి 
చెప్పినల్లుగాకుండా ఆమాట యీమాట మధ్య తన గొప్పలన్నీ చెప్పుకుంది. 

వాళ్ళకు చాలా బస్సులున్నవట. బజార్లో కమీషనుకొట్టు వుందట. ఆపరాలూ 

అవీ నీల్వబోస్తారట. బస్సులమీద, కమీషను కొట్టుమీద చాలా రాబడి వస్తుం 

దట. అదివరకు వున్న భూములు కాకుండా నిరుడువచ్చిన లాభం పెట్టి నదె 

కరాల మాగాణి కొన్నారట వారి యింట్లో ఆడవాళ్ళకు మంచి సుఖమట, 

వంటక్కుమనిషీ, నీళ్ళు తెచ్చేటందుకు మనిషీ, పక్కలు వేసేటందుకు మనిషీ, 
ఆడవాబ్ళ పూచికపుల్ల యెత్తి అవతల పెస్టేపని లేదట, తన పెద్ద హళఠురికి 
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యిరవై వేలు కట్నం యిచ్చారట, చిన్న కూతురికి యిప్పుడే సంబంధాలు 

వస్తున్నాయట, యిప్పుడు తన కొడుకు పెళ్ళీ, ఆ అమ్మాయి పెళ్ళీ వక్కసారే 

చేస్తారట. యిప్పుడు వ్యాపారమంతా దిద్దుకెళ్ళేది తన కొడుకేనట. తనకొడుకు: 
యింకా చదువుకుంటానంటే తం[డి మనకు యింత వ్యాపారం అదీ వుండగా 

యింకా చదివి వకళ్ళక్రింద ఉద్యోగం చెయ్యవచ్చామా, మన వ్యాపారానికి యీ 
చదువు చాలు.ఆని కొడుకును వ్యాపారంమీద వుంచాడట, కొడుకు మంచి 

బుద్ధిమంతుడట, వుండమన్నచోట వుంటాడటంయేవేవో యేకరువు పెట్టింది. 

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారుచెప్పగా రాధాకృష్ణ బజారుకు వెళ్ళీ, పండ్లు తెచ్చాడు. 

వచ్చినవారికి పండ్లూ, కౌఫీ యిచ్చారు, 

వచ్చిన మ గవాళ్ళలో ఒకాయన “అబ్బాయి గూడా మాతో వచ్చాడు, మా 

వాళ్ళ యింట్లో వున్నాడు, మీరువచ్చి చూసుకోవలసింద”ని చెప్పి వారు వెళ్ళి 
పొయ్యారు, 

వెంటనే లక్ష్మణలరావుగారు, రాజ్యలకమ్మగారు కొరు వేసుకుని కుర 

వాడిని చూడడానికి వెళ్ళాయ, కారు వాళ్ళ గుమ్మంము౦దు ఆపి భార్యా భర్థ 

లిద్దరూ లోనికి వెళ్ళారు, యింటివారు వొళ్ళిద్దరి నీ చాలా మర్యాదచేశారు. కాసేప్ప 

వారికో ఆ మాటా ఈ మాటా మాట్లాడి దంపతులిద్దరూ కుగ్రవాణ్ని చూశారు, 
కుర్రవాడి రూసం నచ్చలేదు, ఆందులో చదువు తక్కువ. దంపతులిద్దరూ 

చప్పరించారు. వారికి ముందు నచ్చికేగదా తర్వాత వధువుకు నచ్చవలసింది। 

“సరే మేం కబురుచేస్తాంలేండి 1 అని చెప్పి యిద్దరూ ఇంటికి వచ్చేశారు. 

ఆ సాయంత్రం రాధాకృష్ణ బజారుకు వెళ్ళుతూ దారిలో రావుగారి ఇంటికి 
వెళ్ళాడు, రావుగారు లేడు, ఆయన భార్య పిల్లకు తల దువ్వుతూవుంది. పెద్ద 
పిల్ల యింటిముందున్న జాజిచెట్టుపూలు కోస్తూవుంది, ఆమె రాధాకృష్ణను 
చూసి “కూర్చో నాయనా 1) అంది, 

రాధాకృష్ణ అక్కడ వున్న కుర్చీలో కూర్చుని *రావుగారు యొక్కడికి 
వెళ్ళారు ౩* అని అడిగాడు. 

“యివాళ శలవుకదు, షికౌరువెళ్ళారు నాయనా 1”అని చప్పింది. 

స ఆమె నిమిషం ఆగి “చూళావా నాయనో | వారు అదివరకు సినిమాకు 

వెళ్ళితే మొదట్ ఆటకే వెళ్ళేవారు, యిపుడు రెండో ఆటకని నంక పెట్టుకుని 
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వెళ్ళి ఎప్పుడో తెల్లవారు యూమున ఇంటికి వస్తున్నారు. అదేమంటే కస్సుమని 

లేస్తారు. నోరె శ్రేటందుకు వీల్లేదు. యేంచెప్పను నాయనా । డబ్బంతా పొడు 

చేస్తున్నారు. పిల్లాజెల్లా గంపెడు సంసారం. ఆయనకివేం బుద్ధులు :” అనిచెప్పి 

వాపోయింది. 

ఆయన నిజంగా సినిమాకువళ్ళి వుండవచ్చు యీమెకు ఆయనమీద 

వున్న ఆనునూనంవల్ల ఆలా భావించి వుంటుంది, ఆడవాళ్ళకు అనుమానాలు 

జొస్తిః అని రాధాకృష్ణ మనస్సులో అనుకుని “వస్తానండి $ అని చెప్పి వెళ్ళి 

పొయ్యాడు. 

రాధాకృష్ణ బజారునించి యింటికి వచ్చేసరికి రాత్రి ఎనిమిది గంట 
లయింది, భోజనంచేసి డాబాపైకి వెళ్ళాడు. చలిగాలి వీస్తోంది, తన గదిలో 

స్విచ్చివేసి దీపంవెలిగించి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు, బయట చలిగా వున్నా 
లోపల వెచ్చగా వున్నది, పు_స్గకం తీసుకుని చదువుకోవడం మొవలుపెట్టాడు* 

“ల్రుడిక్తీ నస్తే పిల్లిని పంపుతానేటిః యెసువంటి కూతలు కూకాడు'' అవ 

తలనించి సోముణగొంతు వినవస్తున్నది, 
“కూళాడని పంపవా ? ఆడపిల్లని యెన్నాలని యింట్లో పెట్టుకుంటా 

వేటి ?'” అంటున్నది సోములు భార్య, 

“ఆడిసేత తన్నులు తింటానికేగా పంపేది ౩)? 

“యేంచేత్తాం ! యింట్లో వుంచుకుంటే నలుగురు యేనుంటారు 1° 

“ఆడు చస్తే ఏంచేస్తా వేటి 1 

“చెప్పేమాట యినవు, సీ మాసే నీకు.” 
మిక్కిలి మిక్కిలి ఆరిశావా, నువ్వుకూడా పుట్టింటికి లగెత్తుతావు” 

ళభుడ్డు కొట్టాడని సెడ్డోడంటావు, నువ్వుమటికి మంచోడువెట్టా! యిన్నే 

కొచ్చినా యిప్పటికీ చావకొడతావు 1” 

“ఆరిళశావా మల్లా తగులతై 1’ 

రాధాకృష్ణ కాసేపు చదువుకుని ప్రస్టకం పుచ్చుకుని చాలా సేవటివరకూ 

చదువుకుని తెరిచిన పు_స్గకం తెరిచినట్టుగానే ఎదు.రొమ్ముమీద పెట్టుకున్నాడు, 

అర్థరాత్రి అవుతుంది, డాబా ఆడిరిపొయ్యేటట్లు వికటాట్టహానం చేస్తూ 

ఓ దృఢకాయుడు మంచందగ్గర నిలబడ్డాడు. 
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రాధాకృష్ణకు గుండెలవిసిపోయినవి. తాను అనుకున్నంత, పనీ అయింది. 

యెట్లయినా వీడు కిటికీచువ్వలు వూడబెరికి వచ్చేశాడని ఖంగారుపడి 

పోతున్నాడు. 

“నిన్న నువ్వు నీవెంట వచ్చి మీ యిల్లు తెలుసుకుంటానని నన్ను మరి 

పించడానికి యెన్ని యెత్తులు వేసింది నేను. (గహించలేదనుకున్నావా? మీ 

ఇంటికి రూపాయి నిమిత్తం వచ్చింది నా దగ్గర డబ్బులేకనుకున్నావా ? యిప్పు 
డెక్కడికి పోతావు, కాచుకో 1'' అంటూ మొల్లోవున్న క్తిమీదికి చెయ్యి 
పోనిచ్చాడు. 

రాధాకృష్ణ ఉలిక్కిపడి కళ్ళుతెరిచిచూ స్తే యేముంది! యెవరూ లేరు, గదిలో 
పట్టపగల్లా దీపం వెలుగుతూవుంది. రొమ్ములమీదవున్న పు సకంఅట్లానేవుంది, 

'ఆ(ఢై ! దీపం ఆర్చివేయకుండానే నిద్రపట్టింది అనుకుంటూ లేచి దీపం తీసి 

వేసి కీటికీ తలుపులుగూడా బిగించి పడుకున్నాడు, 

౧౭ 

బ్రమలనాభయ్యగారు భోజనంచేసి విశ్రాంతిగా మధ్యహాల్లో సోఫాలో 
కూర్చున్నారు. ఆయన ఎదురుగా శాంతమ్మగారు కుర్చీలో కూర్చుని “అమ్మాయి 
పెళ్లి యా యేడైనా చెయ్యకపోతే యెట్లాగు ?”” అంది. 

“మంచి సంబంధాలు కనబడటంలేదు. ఆందులో యొనర్ని చూసినా 

కట్నాలమీద కూర్చుంటున్నారు” అన్నాడు కనులనాభయ్యగారు, 

“మొన్న మీ పినతండ్రిగారు తెచ్చిన సంబంధాన్ని గురించి యేమం 
టారు ?ి* 

“యేమనే దేముంది! కుర్రవాడు చదువుకున్న వాడే ఆస్తీ అదీ వుందిగాని 
కుర్రవాడు నాకు నచ్చలేదు 1 

“నల్ల గా వున్నాడనా ?” 
“నల్ల గాపుండడం అట్లావుంచు. కుర్రవాడు ఆరోగ్యంగానన్నా వృండాలా! 

ముఖంచూస్తే ఏదో నలతగా వున్నట్టున్నది.” 
“కు[రవాడు ఆరోగ్యంగా 2 నచ్చితే చదువుండదు; చదువ్వూ 

ఆరోగ్యం రెండూవృం'టే వాళ్ళకు ఆస్తీ ఉండదు” 
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“అన్నిటికం'పే కుర్రవాడి ఆరోగ్యం ముఖ్యం 1” 

“అన్నీ ముఖ్యమే, కుర్రవాడు : ఆరోగ్యంగా వుంపే చదువు లేకపోతే 

యిస్తామా | ఆ స్తీలేకపోతే యిస్తామా $” 

“ఆస్తి విషయమే యిప్పుడు పట్టుకుంది, కుురవాడు యెంత ఆస్టిగల వా 
డైశే అంత జా స్తీ కట్నం అడిగేస్తున్నా రుః ఇనత లవాళ్ళ కాహతునుబట్ట 

వీళ్ళ యివ్వగలరా లేదా అని చూడడంగూడా లేదు, ఆ ఆస్పిలేని సంబంధాలు 
కొంచెం రాయితీలో ఉన్నవి. వాళ్ళకు అంత దాహంలేదు,”” 

“కట్నం తక్కువని ఆ _స్టిలేని వాళ్ళకు యిస్తే రేపు కుర్రవాడు సంపా 

యించేవాడై నా, కాకపోయినా మనం యెత్తులు పెట్టవలసిందేగా %ి? 

“ఇప్పుడు ఆస్తి ఉన్నదని యిస్తే రేపు ఆ స్తిపోతే యేం చేస్తావు ?” 

. “భవిష్యత్తులో యేం జరుగుతుందో మనమెలా చెప్పగలంలెండి : 
ముందుగా మంచీ చెడ్డా చూసి యివ్వడం మన విధి" 

“అదే నేనూ చెప్పేది, డబ్బుకంటే ముందు చూడవలసింది కు[రవాడి 
ఆరోగ్యం, చదువు, ఆరోగ్యమూ చదువూ వుంటే రేపు ఒకనాటికి ఆ_స్టీవున్నా 
లేకపోయినా యెట్లయినా (దితకగలరు ఇ 

“అన్నీ చూడాలిలేండి | కాస్తో కూస్తో వెనక ఆదరువు అనేది లేక 

ప్రోతే యెట్టా ణో 

“మీనాన్న నిన్ను నాకిచ్చేటప్పుడు మా దగ్గర యేముంది ? నా చదువు 
చూసి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు రాణీలా మేడలో కుర్చీలో కూర్చుంటున్నావా ౩” 
అని నవ్వాడు, 

“మూ తాతగారు మంచి తెలిసినవాడులేండి | నా చిన్న తనంలో నన్ను 
చూసి మా శాంత అదృష్టవంతురాలు, ఆది కౌలుపెట్టినచోట బంగారమవు 
తుందిని అంటూ వుండేవాడు” 

“అంతేలే, కలిసివస్తే అర్ధాంగి అదృష్టం! కలిసి రాకపోతే మొగుడు 
వర్టి దద్దమ్మ 1” 

“మీకెవరు సమాధానం చెన్సగలరులేండి 1” 

“ఇంతకీ అమ్మాయి అభిప్రాయం యేమిటో తెలుసుకోలేదు, నాకో 
సంకల్పం వున్నది,” 
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“ఏమిటది 2” 

“అమ్మాయి అభిప్రాయం తెలుసుకున్నాక చెపుతాను, నువ్వు కొస్త 

అమ్మాయిని అడిగి ఆమె అభిప్రాయం యేమిటో తెలుసుకో 1” 

ఇంతలో గుమ్మంలోనించి “అయ్యగారు వున్నారా ?” అని యెవరో 
అడగ్గా కమలనాభయ్యగారు లేచివెళ్ళి “యేం శెట్టిగారు, ఇప్పుడొచ్చారు ౩” అని 

ఆడిగాడు, 

ోశరేస్ప వాయిదా కదుటండి ! సాకుల్ని యెవరెవర్ని హాజరు పెట్టాలో 

కనుక్కోడానికి వచ్చాను” అన్నాడు, 

కమలనాభయ్యగారు అతనితో ఆ విషయాలు ముచ్చడించడం మొదలు 

పెట్టారు, 
ఆమర్నాడు సాయం (త్రం కచేరీ హాోల్లోవున్న కమలనాభయ్యగారిని 

శాంతమ్మ పిలవగా లోనికి వెళ్ళారు, 

“కూర్చోండి 1 అమ్మాయిని అడిగాను” అంది శాంతమ్మ. 

కమలనాభయ్యగారు సోఫాలో కూర్చుంటూ “అయితే యేనుంది ౩” 
అన్నాడు, 

“ఆమె అభిప్రాయం రాధాకృష్ణ మీద కనపర్చింది.” 

“ఫేష్ | నా సంకల్పంగూడా అద! కురవాడు స్ఫుర(ద్రూపి, మంచి 

ఆరోగ్యవంతుడు, అందులో బి, ఏ. చదువుతున్నవాడు.” 

“కు[రవాడు మంచివాడే కానివ్వండి; ఆధారం యేమీలేనివాడు. వకరి 
ఇంట్లో అభ్యాగతిగా వున్నవాడు ౫” 

“ఇంకేం ఆధారం కొవాలి ? అతని చదువే అతని ఆనీ! రేష ఉద్యోగం 

చేసుకుని బ్రతకగలరు. ఆమెకు నచ్చినవాణ్ని చెయ్యాలిగాని నచ్చనివాడికి కట్ట 
బెట్టి స్పకైడు ఐళ్వర్యంలో కూర్చోబెడితే మాతం ఆమెకు నునళ్ళాంతి 
ఉంటుందా 2” 

“సరే మీ ఇష్టం 1* 

ఇంతలో రాధాకృష్ణ వచ్చాడు, కమలనాభయ్యగారు మందసాసం చేస్తూ 
“రావోయ్ రాధాకృష్ణా ! అమ్మాయి డాబాపై నవుంది 1” 
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రాధాకృష్ణ యెకాయెకి డాబావైకి వెళ్ళాడు, తన గదిలో కూర్చుని 
పుస్తకం చదువుకుంటున్న రమ, రాధాకృష్ణనుచూచి విప్పారిన ముఖంతో ఆహ్వా 
నించింది* రాధాకృష్ణ రమ దగ్గరగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుని గోనాన్లిఇెయిల్ 

బాగా చదువుతున్నావా ?” ఆని ఆడిగాడు. 

ఆదే చదువుతున్నాను” అంది రమ, 

కాసేపు యేవోకబుర్లు చెప్పుకున్నాక రెండు కప్పులతో కాఫీ రెండు 

ప్లేల్లతో పలహారాలు పైకి వచ్చినవి* 
“మీయింటికి వస్తే యిదవకటి 1* 

“ఫతవాతేదులే ! పుచ్చుకో ?* ఆంటూ డాయరుమీదవృన్న పేటును 
రాధాకృష్ణ వేపుకు జరిపింది రమ, 

యిద్దరూ అవన్నీ ఖాళీచేశారు, 

రమ మాటా మాటా సందర్భంలో “మావాళ్లు నా మేరేజి చెయ్యాలను 
కుంటున్నారు, రాధాకృష్ణ” అంది. 

“ఓ చాలా సంతోషం ! కంగాచ్యులేషన్సు 1 అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 
ఆ మాటకు రమ చకితురాలై ౦ది, రమకు కల్యాణి మొదలై న జక 

కత్సె లందరికంసే తాను అందంగా వురిటానని గర్వం: అందునల్ల రాధాకృష్ణ 

తనను ,_పేమిస్తున్నాడని నమ్మకం, పెళ్ళిమాట యెతృగానే అతడే అందిస్తా 

డని తన అభిప్రాయం. రాధాకృష్ణవల్భ సరియైన సమాధానం రాకపోయేసరికి 

“వురి సీ వుద్దేశం యేమిటి ?** అని అడిగింది, 

“నా వుద్దేశం యేముంది ౩” అన్నాడు రాధాకృష్ణ 

“అలాగంటావేం ? యిప్పుడు కలిసి మెలిసి వుంటున్నట్టుగానే ముందు 
భావిజీవితంలో గూడా మనిద్దరం కలిసి మెలిసి వుండాలని నా వాంఛ” అంది. 

“ఓయి భగవంతుడా ! తన నిట్లావుండనివ్వకుండా తనమీద యదేం 

దండయా(్ర ఆని రాధాకృష్ణ మనసులో అనుకుని “యిప్పుడు కలిసి మెలిసి 

వుంటున్నామని భావిజీవితంలోగూడా కలిసి మెలిసి వుండాలని యేమిటి ౩* 

అన్నాడు. 

“ఇలా మాట్లాడతావు అనుకోలేదు, ఐతే నువ్వు (పేమించింది రంభయి , 

వృండాలి &* 

20 
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“రంభ 1 నేనెవర్నీ (సేమించడంలేదు 1” 

“నంగనాచిలా మాట్లాడతావేం 1 నేను నమ్ముతా ననుకు౦టున్నావా ?” 

“సమ్మూ; నమ్మకపో ః వున్న వాస్తవం అది, (పేమించటానికి గూడా 

తాహతు వుండాలి |” 

“ననస్సు వేరై నప్పుడు ఆనేకం కప్పిపుచ్చుకోవచ్చు 1” 

“ఆయితే పొరపాటు పడుతున్నావు రమ : జీవితంలో (పేమతప్ప పరి 

పష్కరించుకోవలసినవి యేవీలేవా ? ముఖ్యమైనవి యెన్ని వున్నవి? వకరి 

పంచనవుండి వారు అంత పెడితే తిని మనుగడ సాగిస్తున్న వాడికి (పేమించే 
తాహతు యెక్కడిది?ో అన్నాడు, 

* పేమించటానికీ యితర విషయాలకు సంబంధం యేమిటి ? మనసు 

కలి పే జంటపకుల్లా హాయిగా _పేమజీవితం గడపవచ్చును. నువ్వు లేనిపోని 
అల్బత్వాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నావు 1” 

“నా జీవితం ఓ యెడారిలాంటిది. తల్లి నీ చెల్లెల్నీ కోల్పోయి పొబ్ళు 

యెక్క.డున్నదీ యింతవరకూ తెలియక ఆలమటించిపోతున్న నాకు పెళ్ళెం 

దుకు? వాళ్ళను తలుచుకుని విచారపడని రోజులేదు. నీ మాటను తిరస్కరించి 

నందుకు క్షమించు రమాః” అని రాధాకృష్ణ అంతటితో బయటపడ్డాడు, 

రాధాకృష్ణ వాళ్ళయిల్లుదాటి నాలుగడుగులు వేసేటప్పటికి పద్మనాభం 

యెదురువడి “మీ ఇంటికే వెళ్ళివస్తున్నానోయ్ః అట్లా పార్కుకు వెళదాం రా!" 

అని రాధాకృష్ణను లాక్కెక్నాడు. 

రాధాకృష్ణ ఇంటికి వచ్చేసరికి యేడుగంటలు దాటింది, తన గదిలో 
స్విచ్ వేసుకుని దీసం వెలిగించి కుర్చీలో కూర్చుని [డ్రాయరుమీద ఏదో పాత 
వారష్మతిక వుండగా తిరగేస్తున్నాడు. 

“మంచిసీల బాయికాడ మల్లెపూల తోటకాడ ఉంగరాలే మరిసివ త్రిమి 

కదరా! సెల్ మోహనరంగ” సోములుపాట వినవస్తున్నది. 

“ఏం యియ్యాల పాటలు వత్తున్నయ్ , తాగొచ్చావా ?” సోముబుఛార్య 

గొంకు. 

“మున డబ్బులు కాదులేయే ౩ యియ్యాల ఏం జరీగిందనుకున్నాపు ౩%. 
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“ఆట్టాగే ఆంటాను! యేదో వంక పెట్టుకుని తాగోచ్చేది 1 

“సీ సోపే సీకు, చెప్పేది యినవేం 1 మన అల్లుడు కనబడ్డాడే కో 

“* యెక్క డేటి ?” 

“యియ్యాల మంచిబొడిగ తోలినానే ; ఏదో ఓ పావలాకాసు కరుసు 
పెట్టుకుందానుని కొట్లోకి యెల్లానే: అక్కడ ఏం జరిగింది ౩ మన అల్లుడు, 

ఇంకా యెవరెవల్లో కూచుని యేసుకుంటా వున్నారు అల్లుడు నన్నుచూసి 

గలాసునిండా పట్టుకొచ్చి “యేసుకో మావా అన్నాడు. 

“ఆప్పుడు నేను ఇతడి దగ్గిర యింత నురియాద వృండది = ఆయాలి 

యెందుకు అట్టా అన్నానా ఆని మనసులో ఆనుకుని గలాసు తీసుకుని యేసు 

కున్నానే ; అల్లుడు గుమ్ముచేసినాడు పో; అప్పుడు నేను ' “అల్లుడా ! మనకీ 

మనకి తగాదా యెందుకు? అమ్మాయిని పంపించేత్తా. బుద్ధికలిగి యేలుకో * 

అవి సెప్పానే.” 

“ఆయితే యెప్పుడొచ్చి తీసుకెళతానని చెప్పాడు ౪ 

“పలానా అప్పుడు వత్తానని చెప్పలేదు. రేపో యెల్లుండో రావొచ్చు 8 
మన అల్లుడు చానా మంచోడే! యేమో అనుకున్నా! రేపుగనక పవత్తే మన 

పూలకోడి వున్నదే దాన్నికోసి మరియాద సెయ్యాలి 1 
ఆ మాటలు వినేసరికి రాధాకృష్ణప నవ్వొచ్చింది. ఇంతలో కిందనించి 

లక్మణరావుగారు కేకవెయ్యగా రాధాకృష్ణ కిందకుదిగి వెళ్ళాడు. 

ఖః ఫో స్త 

తర్వాత నాలుగురోజులకు కాలేజి వదిలిపెట్టాక రాధాకృష్ణ, చందం, 

పార్ధసారధి మాట్లాడుకుంటూ నస్తూ పెటోలుబంకు దగ్గర చందం విడి 
పొయ్యాడు, అక్కడనించి రాధాకృష్ణ, పార్ధసారధి కలిసి పార్ధసారధి ఇంటిీక్షి 

వెళ్ళారు. 

పార్థసారధి తన రచనలను చదివి వినిపించడంలో కొంచెం ఆలన్య 

మైంది, రాఢాకృష్ణ పార్గసారధితో చెప్పి ఇంటిక బయలు దేరాడు, 
(పొద్దుకూకటానికి యెంతో వ్యవధిలేదు, చీకటి వెలుతురుతో సెనుగు 

లాడుతోంది, కాలేజీనించి పార్ధసారధి ఇంటికం కే అక్కడనించి తన యిల్లే 
దూరం, రాథాకృష్ణ ఆ బజారుమలుపు తిరిగి ఓ నందులోనించి నడుస్తున్నాడు, 
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రోడ్డు యెక్కడానికి ఆ సందు దాటాలి. ఆ సందులో ఇళ్ళు ఆన్హేలేవు, ఎవరినో 
దొడ్డినాకిన్న వున్నవి, యెడమ[పక్క యెవరిదో బారుగా (ప్రహరీగోడ కట్ట 
బిడిన ఖాళీస్థలం వున్నది, యెవరో యిద్దరు మనుషులు రాథాకృష్ణ వెనకనించి 

వడివడిగా నడిచివస్తున్నారు, ఒకడు యువకుడు; రెండోవాడికి నలభై యేళ్ళుం 

టవి, యిద్దరూ దృఢంగా వున్నారు, ఆ సందులో జనం యెవరూ మెదలటం 
లేదు. ఆ యిద్దరూ యిందాక కాలేజిదగ్గర తగిలారు+ రాధాకృష్ణ, పార్గసారధి 
కాలేజిరోడ్డునే నస్తూవుంటే ఆ ఇద్దరూ ఇట్లాగే వాళ్ళవెనక వస్తున్నారు. ఇప్పుడు 

గూడా వాళ్ళే! జనం యెవరూ మెదలని ఆ సందులో తనను వెంబడించడంతో 

రాధాకృష్ణకు అనుమానం వేసింది. రాఢాకృష్ణ సందు మధ్యలోకి వచ్చాడు. వాళ్లు 
వెనకనించి వడివడిగా వచ్చేస్తున్నారు. కొంచెం దూరంలో యెవరిదో పెంకు 

టిల్లు కనిపిస్తూ వుండగా రాధాకృష్ణ వడివడిగా వెళ్ళి ఆ యింట్లో జొరబడ్డాడు. 

రాధాకృష్ణకు ఆ ఇంట్లో ఓ చితమైన దృశ్యం గోచరించింది రావు 
గారు మంచంమీద కూర్చుని ఓ యువతితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ యువతి 

యె[రగా బక్కపలచగా నాజూకుగా వుంది యువతి పోలికలు ఆ రోజున రావు 
గారిభార్య చెప్పినట్లుగానే వున్నవి. రాధాకృష్ణ చూసి చకితుడయ్యాడు. తనను 
చూసి మాష్టరుగారు యేమనుకుంటాడో, యెందుకొచ్చావంటే ఏంచెప్పాలి అని 

తటపటాయిస్తున్నౌడు. 

ఇంతలో “ఏమోయ్ ఇట్లా వచ్చావు ?” అని అడిగాడు రావుగారు. 

అట్లా తనను యెవరో వెంటాడుతూ వుండగా వచ్చానంపే అసంద 

ర్భంగా వుంటుంది, ఆయన రహస్యాలన్నీ తెలుసుకోడానికి వచ్చి యేదో సాకు 
చెప్పినట్టుగా వుంటుంది- అనుకుని “నక స్నేహితుడు యిల్లు యీసందులోనే 
అనిచెప్పి వెతుకుతున్నానండీ 1” అని చెప్పాడు 

శకహకో , అట్లాగా 1” అన్నాడు రావుగారు. 

తాను ఆమాట చెప్పినప్పుడు అక్కడ అలస్యంచేస్తే యేం బాగుంటుంది? 

“రాధాకృష్ణ వీథి గుమ్మంలోకివచ్చి అటూ యిటూ చూశాడు, వాళ్లు కనిపించ 

లేదు. తనకోసం యెక్కడై నా పొంచి వుండకూడదా- అనుకుని కాసేపు నిఆ 

బడ్డాడు. యింతలో ఆసందు పైనించి గుజ్బంబండి వస్తున్నది అందులో 



కష్టసుఖాలు 161 

యెనరూలేరు. ఖాళీగానే వున్నది, దగ్గరికి వచ్చాక చూస్తే ఆబండి సోములది, 

అప్పుడు రాధాకృష్ణకు దై ర్యం వచ్చింది. సోములు గుమ్మంలో నిలుచునివున్న 

రాధాకృష్ణనుచూసి “మేం అబ్బాయిగారు, యిక్కడ వున్నారు!" అని అడిగాడు, 

“వనిమీద వచ్చాను సోములు ౯ అంటూ రాధాకృష్ణ బండియెక్కి 

యింటిదాకా పోనివ్వమన్నాడు. 

సోములు బండితోలుతూ “ఇందాక బలేకూసీ జరిగిందండి 1" అన్నాడు? 

“యెక్కడా ౪ అని అడిగాడు ఆ([తంగా రాధాకృష్ణ, 

“*యీాపేట సివర గుడిసిల దెగ్గిర. యిద్దరికీ యేంకచ్చలు వున్నయ్యో । 

అతగాడు వత్తావుంపే యెనకమాలేవల్చి పొడిసేసి అయిపులేకుండా పరిగె క్తేసినొ 
డంట, ఆతగాడికి నలభై యేల్లుంమై, కెల్ల బట్రలు యేసుకున్నాడుం బిజాట్లో క కొట్టు 

గూడా వున్నాదంట, అంతా రకతం ! నేను యెల్లి సూసివచ్చినాను. “ఇనుముం 
'టియ్యి ఆడదాని మూలంగానే కదండి జరిగేది, అతగాడికి యెవరో అకుకం 

టండి ! అంతా 'సెప్పుకుంటున్నారు” అని చెప్పాడు సోములు, 

బిండి యిల్లు చేరగా రాధాకృష్ణ బండిదిగి లోనికి వెళ్ళిపొయ్యాడు, 

౧౮ 

నరాఘమాసం వచ్చింది. చలి తగ్గిపోయి ఎండలు ముదర నారంభించినవి. 

యీడువచ్చిన పిల్లలువుండి మంచి రోజుల కోసం యెదురుచూస్తున్న 

గృహస్థులు వాళ్లకు పెళ్ళిళ్లు చేయనారంభించారు. మేళతాళాలతోనూ, పచ్చగా 
అలంకరించుకున్న పేరం టాళ్ల, తోనూ, వీధులన్నీ కళకళ్లాడు తున్నవి, 

ఆరోజు ఉదయాన రాధాకృష్ణ తన గదిలో కూర్చుని యేదో (వ్రాను 
కుంటూవుండగా పద్మనాభం వచ్చి “లేనోయ్! యింకా రాసుకుంటూ కూర్చు 
న్నాపుఃొ ఆన్నాడు, 

“కూరోవోయ్! వెళదాం, యిప్పుడు ఎనిమిదేగా అయింది: ” అన్నాడు 

రాధాకృష్ణ. 

“తొమ్మిదింటికి లగ్నం, మనం నిక్కీ సీలిగి వెళ్ళేసరికి ఆ వేళశవుతుంది।” 

అన్నాడు పద్మనాభం, 
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“ఆయిపోయింది; వస్తున్నాః:” అంటూ రాధాకృష్ణ కొందరకొందరగా 

(వాయడం ముగించి కిందకు వెళ్ళి ఖట్టలు వేసుకుని పైకిరాగా యిద్దరూకలిసి పార్ధ 

సారధి యింటికి వెళ్ళారు. 

వీళ్ల వెళ్లేసరికి వారియిల్లంళా బంధువులతో కళకళ్లాడుతూవుంది. ఇంటి 

ఆవరణలో వేయబడిన పందిరికి వచ్చని తోరణాలు కట్టబడినవి, ఒక వేపు 

సన్నాయి మేళం మోగుతూవుంది. పార్థసారధి చెల్లెలు పెళ్ళి, అప్పుడే వివాహ వేదిక 

మీదికి వధూవరులను తీసుకువచ్చి (బాహ్మణుడు మం(తాలు చదువుతున్నాడు. 

వేదికకు ఒక (పక్కన స్ర్రీలువక (పక్క పురుషులు కూర్చున్నారు, రాధాకృష్ణ 

పద్మనాభం ఇంకొకొందరు మిత్రులు వేదికకు కొంచెందూరంగా కూర్చున్నారు. 
వేదిక అవతల(పక్క. కూర్చున్న స్త్రీలలో ఓ అమ్మాయిని రాధాకృష్ణ చూశొ డు. 

వయసు పదిహేను పదహారేన్రంటవి. అంతా తన చెల్లెలు శి మాదిరిగానే 
వున్నది. తన చెల్లెలు యిక్కడ కెందుకొస్తుంది ? భారతివచ్చిం దేమో అను 

కున్నాడు, 

బ్రాహ్మణుడు సూూతధారణ చేయించి కట్నాలు చదివించడం మొదలు 

పెట్టాడు. 

రాధాకృష్ణ కళ్ళన్నీ అ ఆమ్మాయి మీదనే వున్నవి. భారతి అనుకుందా 

మం"కే కొన్నిస్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తున్నవి, భారతి కొంచెం బొద్దుగా వున్నట్లుం 

టుంది. యెత్తు నరిలోకూడా కొంచెం తేడావుంది, భారతీ కూడాకొదు. యెవరో 
అమ్మాయి. మనుషులను పోలినవాళ్ళు వుంటారు. అనుకున్నాడు, 

కట్నాలు ముగిసి తరం(బాలు పోసుకోవడం గూడాకాగా వధూవరులను 

లేవతీశారు, అక్కడ కూర్చున్న పెద్దలంతా. లేచారు. అప్పుడు పదకొండు 
దాటింది. “ఆయ్యా! మీరంతా యెనరూ యిళ్ళకు వెళ్ళవద్దు ; వంటతయారయింది. 

యిక భోజనానికి కూర్చోవడమే తరువాయి!" అని పార్థసారథి తండ్రి అందర్ని 

వుదే శించి చెప్పాడు, 

పన్నెండు గంటలకల్లా మొదటిబంతి లేచింది, తర్వాత లోనలకూర్చుని 

మిగతా వున్నవారింతా భోంచేస్తున్నారు, రాధాకృష్ణ, పద్మనాభం భోజనంచేసి 

ఇంటి( పక్క ఆవరణలో పందిరికింద బల్లమీద కూర్చున్నారు. వాళ్ళకు ఎదురుగా 

కొంచెం దూరంలో వేపచెట్టుకింద చాపమీద కొందరు శ్రీలు కూర్చుని ళనుఖ 
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పాఠకులు వేసుకుంటున్నారు. ఇందాకటి ఆమ్మాయిగూడా వాళ్ళల్లోకూర్చుని ఆకులు 
వేసుకుంటున్నది. రాధాకృష్ణ అటు వెపే చూస్తున్నాడు. యెందుకో ఆ ఆమ్మాయి 

తనవేపేచూస్తున్నది “శశిరెఖా, నాక సున్నం ఎక్కువైంది. రెండు ఆకులు 
యిన్వవే” అని అవతల కూర్చున్న ఓ యువతి ఆడగ్గా, ఆ అమ్మాయి “సన్ని 

ఆకులు నములుతావేంటి!” అంటూ ఆకులు యిచ్చింది. 

రాధాకృష్ణకు గుండెల్లో నించి ఆనందం పొంగుకొచ్చింది. తనచెల్లే లు 

సీరుగూడా అదే! ఆ అమ్మాయి గొంతు కూడా విన్నాడు, తన చెల్లెలు స్వరమే! 

ఆ అమ్మాయి దీక్షగా తనవైపే చూస్తున్నది రాధాకృష్ణ చివాలున లేచి వక్క 

అంగలో అక్కడకు వెళ్ళి ఆనంద పారవళ్యంతో “శశీ,” అన్నాడు, 

ఆ అమ్మాయి “అన్నయ్యాః:” అంటూ లేచి, రాధాకృష్ణను, ఆలింగనంచేను 

కుని డగ్గుత్తికతో “ఇన్నాళ్ళబట్టీ యెక్కడున్నావు అన్నయ్యా ౩” అంది. 

రాధాకృష్ణ ఆ మాట వినిపించుకోకుండానే “అమ్మ యేది? అమ్మా 

నువ్వూ యెక్కడుంటున్నారు ?” అని ఆడిగాడు, 

“అమ్మలేగు” అనిరోదన స్వరంతో అంది శశి, 

ఆ మాటలో అమంగళం ధ్వనించగా రాధాకృష్ణ కంపిత కంఠంతో 

“యేమైంది 2 అని ఆడిగాడు, 

“చచ్చిపోయింది ౪” అని బావురుమంది శశి, 

పిడుగులాంటి ఆ వార్త వినేసరికి రాధాకృష్ణ కళ్ళు చీకట్లు కమ్మినవి, 

భూమి కంపించింది. (పళయం వచ్చినట్లయిం దతసకి. అంతా అయోమయం 

అయిపోయింది. బాహ్యప్రపంచం యెదురుగావృన్నా, చెట్లూ మనుషులూ ఇళ్ళూ 

యేమీ కనిపించడంలేదు. అంతా అంధకారం. వసిపిల్లవాడిలా వెక్కి వెక్కి 

యేడ్వనారంభించాడు. అక్కడవున్న వాళ్ళంతా విస్తుపోయి చూస్తున్నారు, 

ఇంతలో వెంకటనారాయణ, పద్మనాభం వచ్చి రాధాకృష్ణను ఓదార్చారు, కార్యో 

భారంలో మునిగివున్న పార్దసారధిగూడా వచ్చి రాథాకృష్ణను వూరడించాడు, 

రాధాకృష్ణ దుఃఖం దిగమింగి “అమ్మ యెన్నాళ్ళయింది చనిపోయి ?” అని 

అడిగాడు, 
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ఆ రోజున స్మతంలో తననువదిలి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వుదంతం 

అంతా చెప్పింది శశి 

అప్పుడు వెంకటనారాయణ యిలా అన్నాడు. “అబ్బాయి, జరిగిందేమో 

జరిగిపోయింది. మీరు దుఃఖసడితే ఏంలాభం/ శశి మా యింట్లోనే వుంటు 

న్నది. రామం గుంటూరులో ఇంటరు చదువుతున్నాడు, శశిగూడా మనవూళ్ళో 

ఫిప్తఫారం వరకూ చదివింది. మీ చెల్లెలు యెక్కడున్నావో అని 
నిన్నే యెప్పుడూ కలవరిస్తూ వుంటుంది, ఇవాళ చాలా సుదినం, మేమంతా 

నిన్నుగురించే అనుకంటూవృంటాం 1 అన్నాడు, 

“యేమి సుదినం ? అమ్మ లేకపోయినాక 1" అని రాధాకృష్ణ పొంగి 

వచ్చే దుఃఖాన్ని ఆపుకుని కళ్ళవెంట కొరుళున్న నీచ తుడుచుకున్నా డు. 
తనతల్లి లేకపోయినా చెల్లెలా తనూ ఈ వియోగానంతరం కలుసు 

కున్నందుకుగాను యిద్దరూ ఒకశోటవుండి కాలం వెళ్ళబుచ్చేటందుకు వీల్లేదు. 
సకుల్లాగా చెట్టుకొకళ్ళం అయిపొయ్యాం | అని మనసులో అనుకుని రాధాకృష్ణ 

కాసేపు చెల్లెలితో మాట్లాడి వద్యనాభంతో కలిసి ఇంటికి బయలుదేరాడు, 

రాధాకృష్ణ బజారున నడుస్తున్నాడన్న మాచేగాని యిళ్కూ వాకిళ్ళూ, 
జనం అతనికేమీ గోచరించడంలేదు. అతనికి కనిపిస్తున్నదల్లా తల్లి స్వరూవం 
ఒకటే | అతనికాళ్ళు అతనికి తెలియకుండానే అడుగులు వడుతున్నవి. ఇద్దరూ 

మాట్లాడకుండా మౌనంగా నడుసు స్తున్నారు, 

ఇల్లు సమీపించగా ఇద్దరూ లోనికి వెళ్ళారు, పద్మనాభం రాధాకృష్ణను 
ఆతని గదిలో దిగవిడిచి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

గదిలో ఏకాంతంగాఉన్న రాధాకృష్ణకు దుఃఖమంతా ఒక్కసారి పెల్లువి 
కీంది. తొనం టే పంచ(ప్రాణాలువదిలే అమ్మ తాను కన బడకపోవటంవల్ల దుఃఖ 

భారంతో విరక్తి చేసుకుంది, తం[డిపోయినా తానేదో పెద్దవాడై ఉద్దరిస్తాడని 

తనమీద ఆశలన్నీ పెట్టుకున్న ఆమ్మ ఆఖరుకు తన మూతే. కళ్ళు 

మూసింది, నవమాసాలు మోసి, (పేనుతో “పెంచిన ఆమ్మ తనవల్ల యేమీ 
అనుభవించకుండానే వెళ్ళిపోయింది, తం|డే కరువయ్యా డనుకుంకే ఇప్పుడు 
తర్గి కూడా కరువైంది. రాధాకృష్ణ యేడ్చి, యేడ్చి గోడకు పెట్టివున్న మంచం 



కష్టసుఖాలు 165 

రాత్రి ఎనిమిదిగంట లయింది, రోజూ అంతకుముందే భోజనానికిన శే 

రాధాకృష్ణ ఆవాళ' రాలేదు. అదిన్నీ గాకుండా ఉదయం స్నేహితుడు ఇంటికి 
పెళ్ళికి వెళతానని ఆమెతో చెప్పివెళ్ళిన దగ్గరనించీ రాధాకృష్ణ ఆమెకు కనిపిం 

చనే లేదు. ఎందువలనా అనుకుని రాజ్యులక్కుమ్మగారు డాబ్బాపైకి వెళ్ళింది. 
a) Gm 

రాధాకృష్ణ గదితలుపు తెరిచే వున్నవి, గాని దీపంలేదు. రాజ్యల క్యుమ్మగారు 

గదిలోకి వెళ్ళిందిం రాధాకృష్ణ పడుకుని వున్నాడు, రాజ్యలత్మమ్మగారు స్విచ్ 

వేసింది, రాధాకృష్ణ నిదపోతున్నాడు. భోజనం చెయ్యకుండానే నిద్రపోతు 
న్నాడు, వంట్లో యేమైనా బాగోలేదా.అనుకుని తట్టి లేపింది, 

ఠాఢాకృష్ణ నిదలో సుఖానుభూతిలో వున్నాడు, మామూలుగా వాళ్ళఇంట్లో 

ఉన్నట్టు, బడినించి రాగానే తల్లి అతనికి దాచివుంచిన చిరుతిళ్ళు పెట్టినట్లు, 
లాలించి తనకు నెయ్యి కొసరి కొసరీ వేసి అన్నంపెట్టినట్లు సుఖన్వప్నంలో 
వున్నాడు, రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు లేపగా కళ్ళువిస్పి చూశాడు, యెదుట రాజ్య 

లక్మమ్మగారు నిలుచుని “ఏం నాయనా! భోజనం చెయ్యకుండా పడుకున్నావు?” 

ఆంటూవుంది, 

రాధాకృష్ణ లేచికూర్చుని దుఃఖంతో “అమ్మ చనిపోయింది” అన్నాడు, 

“ఎప్పుడు ? నీకెట్లా తెలిసింది?” అని ఆదురాగా అడిగింది రాజ్య 
౧ టి 

లక్కమ్మగారు. 

“మూ చెల్లెలు కనిపించి చెప్పింది ౯ 
య 

“ఏక్కడ కనిపించింది ?” 

“పార్థసారధి ఇంటికి వెళ్ళితే అక్కడ కనిపించింది. పెళ్ళికొడుకు తరు 

పున అక్కడకు వచ్చారు" అని చెస్పాడు. 

“*దుఃఖపడటోకు నాయనా ; జరిగిపోయిం దానికి యేంచేస్తాం 2?” అని 

ఓదార్చి “అన్నం తిందువుగాని రా నాయనా 1" అందిం 

“నాకు ఆకలిగా లేదు” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 
ణి 

“బే నాయనా! ఒకముద్దతిని వద్దువుగాని= జరిగిపోయిం దానికి విదారి 

సడుతూకూర్చుం టే యేంలాభం 1” అని (బతిమలాడి రాధాకృష్ణను కిందకు 
తీసుకువెళ్ళి వి స్తరివేసి వడ్డించింది. వడ్డిస్తూ “మీ చెల్లెలి, యిక. డకు తీవాక్ష 

రాకపొయ్యావా నాయనా! వాళ్ళకోసం పాదంయెన్నాళ్ళనింం పలవరిస్తున్నా వృ," 

ణ్ 
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ఆంది రాధాకృష్ణ అందుకు బదులు చెప్పకుండా అయినట్లు పోయినట్లు రెండు 

ముద్దలు తిని లేచి చెయ్యి కడుక్కుని డాబాపైకి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

మర్నాడుదయం రాధాకృష్ణ కాఫీకి రాకపొయ్యసరికి రాజ్యలత్మమ్మగారు 

డాబాపై కి వెళ్ళి చూసింది, రాధాకృష్ణ మంచంమీద పడుకుని వున్నాడు, ఒళ్ళు 

పట్టుకుని చూసే స వేగిపోతున్నది, రాజ్యలక్కమ్మగారు కిందకుదిగి లక్ష్మణరావు 

గారితో చెప్పింది, 

కా సేపటికి లక్కణరావుగారు, ఇంటి డాక్టరు కలిసి డాబాపై కి వెళ్ళారు, 

రాధాకృష్ణను పరికించి “నా వెంట మనిషిని పంపండి. మందిచ్చి సంప్పతాను, 

ఏ జ్వరమైందీ రేసటికిగాని తెలియదు. బార్లీ, పళ్ళరసం యిస్తూవుండండి "అని 
చెప్పి వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

తొమ్మిది గంటలప పద్మనాభం వచ్చాడు, రాధాకృష్ణ వళ్ళుపట్టుకుని 

చూసి “ఏమిటోయ్ జ్వరం తెచ్చి పెట్టుకున్నావు ? డాక్టరుకు చూపించాలి |" 

అన్నాడు. 

“ఇంతకుముందే డాక్టరుచూసి వెళ్ళాడు” ఆని చెప్పాడు రాధాకృష్ణ, 

“ఏ జ్యరం అని చెప్పాడు?” 

“ఇిప్పలేదు. మందిచ్చి పంపుతాగన్నాడు. కాలేజీకి నాలుగు రోజులు 

శలవు చీటీరాయి, సంతకం పెడతాను” అన్నాడు, 

పద్మనాభం శలవుచీటీ, (నాయగా రాధాకృష్ణ సంతకం పెట్టాడు. స్య గ్రే 

నాకు కాలేజివేళవుతున్నది; నువ్వు డాక్టరుచెప్పిన (ప్రకారం శ్రద్దగా మందు 

తాగు" అనిచెప్పి చీటీ తీసుకుని పద్మనాభం వెళ్ళిపొయ్యాడు, 

ఆ సాయం(త్రం చం(దంవచ్చాడు, రాధాకృష్ణకు జ్వరంతగ్గక పోనడం 
వల్ల చందం యింటికి వెళ్ల కుండా అక్కడనే వుండిపొయ్యాడు. 

మర్నాడు ఉదయానికి కూడా జ్వరంతగ్గలేదు, డాక్షరువచ్చి చూచి 
“మలేరియా యెమో అనుకున్నాను గాని అదికాదు, యింకా రెండురోజులు 

చూ ప్తేగాని యేజ్వరమైందీ నిర్ణయించటానికి వీల్లేదు” అనిచెప్పి ఓకాగితంమీద 
ఏదోమందు[వాసి యిచ్చి ఆమందు తెచ్చి మూడుపూటలూ వాడమని చెప్పి 
వెళ్ళి పొయ్యాడు, 
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ఆనుర్నాడుగూడా జ్వరం తగ్గుముఖం పట్టలేదు, రాజ్యలక్మమ్మగారు 

కౌలుగాలిన పిల్లిలాగా పెకీ కిందికీ తిరుగు తున్నది. చందం అవర 

దాకావుండి కాలేజి వేళ కాగా వెళ్ళ్లిపొయ్యాడు, రాధాకృష అప్పుడే కొద్దిగా పండ్ల 
య ర ny aU 

రసం తాగి కళ్లుమూసుకుని పడుకున్నాడు. యింతలో చల్లటి హ_స్తన్సర్శ తగల 

డంవల్ల రాధాకృష్ణ కళ్లతెరచి చూశాడు. కల్యాణి మంచందగ్గర నిలుచుని ష్ “౧ J ౧ 
“యింకా జ్వరంకగుముఖంపట్రకేదు, డాక్షరు యెప్పటికి తగుతుందనిచెప్పాడు” 

a) లు రు a ౧ 

అని అడిగింది 

“ఫలానా అప్పడు తగ్గుతుందని చెప్పలేదు” రాధాకృష్ణ మెల్లిగా 
అన్నాడు. 

“మంచం దగ్గర గ్లాసులో పళ్లరసం ఆలానేవుంది. తాగలేదేం? "అందిం 

“కొద్దిగా తాగాను” 

“పళ్ళరసమైనా తాగకపోతే యెట్లా” అంటూ కల్యాణి గ్లాసుతీసుకుని 
(== ళం ఛా 

యివ్వబోయింది. 

“కొంచెంఆగి తాగుతాను” అని రాధాకృష వారించాడు, 

తర్వాత రెండురోజులకు రాధాకృష్ణకు జ్వరంతగ్గింది,డాక్టరు వచ్చిచూసి 

“అప్పుడే అన్నం పెట్టవద్దు. రెండురోజులవరకూ పళ్లరసం, జావమీదనే 

వుంచవలసిందొని చెప్పివెళ్లి పొయ్యాడు. 
రాధాకృష్ణ తర్వాత వారంరోజులకుగాని కోలుకోలేదు, మళ్ళా కాలేజీకి 

వెళ్ళడం (ప్రారంభించాడు. కాని ఇదివరకువున్న ఉత్సాహం అతనిలో కనిపిం 
చడం లేదు, యెప్పుడూ యేదో పరధ్యానంగా వుంటున్నాడుం 

(టా 

గారి పరిస్థితులు తారుమారై నవి. ఇప్పుడు గరుడయ్యగూడా రావడం 

లేదు. ఎవరవరో వచ్చిపోతున్నారు. కూరజంతువు ముందుగా పకువునువేసి 

తనకు కావలసిన మెరుగు బొరుగై నవి తిని చక్కాపోతుంది, మిగతా కశేద 
రాన్ని కొన్ని జీవరాసులు వాటి వాటి బలాబలాలనుబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 

సాంతం అయ్యేవరకూ పీక్కుతింటవి. ఆంశతేఅయింది గౌరి పరిస్టితి గూడా, 

ఆమె శరీరంలో ఆరోగ్యం చెడి రుగ్మత [ప్రారంభమైంది ఒకరోజు లేస్తే ఒక 
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రోజు లేవడంలేదు, మందులకు, వాటికి తనదగ్గర కాస్తో కూస్తో వున్నడబ్బు 

ఆఖరై పోయింది, 

ఒకరోజున గౌరి మూలుగుతూ పడుకుంది. సాయం శ్రానికల్లా ముస్తాబై 

గుమ్మంలో నిలుచునేది.ఆవాళ్ళ;బై టికి రాలేదు, లోపలనే పడుకునివుంది. ఆ 

పడక పడక మర్నాడుగూడా లేవలేదు. ఆమెకు ఆలనా పాలనా ఆలకించే 

వాశ్ళెవరున్నారు? గౌరి పరిస్థికిచూసి ఫొరిగింట్ వెంకటమ్మ ఆ రోజున జావ 

కౌచి పోసింది, ఆ మర్నాటికి వ్యాధి వధృతం హెచ్చింది. మంచంమీదనించి 

కాలు కింద పెట్టలేని పరిస్టితి యేర్పడ్డది. గౌరికి వరిచర్యచేసే వాశ్ళెవరున్నారు. 

వెంకటమ్మ బండిమాట్లాడి మెల్లిగా గౌరిని యెక్కించి ఆసుపత్రిలో చేర్చి 

వచ్చింది. 

గౌరి నాలుగుమాసొలు ఆసుపత్రిలో వుంది, రుగ్మత చాలాభాగం తగ్గి 

పోయిందిగాని బాగాలేచి తిరిగే సత్తువలేదు, డాక్టరు గౌరిని డిశ్చార్డి చేశాడు. 
గౌరి యింకా కొన్నిరోజులు వుంటానన్నా వాళ్ళు వొప్పుకోలేదు. గౌరి ఆరోజు 

ఉదయం పదిగంటలకు ఆసుపతినించి బయటికి వచ్చింది. “యిప్పుడు తాను 

యెక్కుడికి వెళ్ళాలి? అనాలోచితంగా రోడ్డునే నడుస్తున్నది. ఇప్పుడు ఆమె 
రూపు మారిపోయింది, వెనకటికీ యిప్పటికీ యేమా త్రం పోలిక లేదు, యె[రగా 

వుండే శరీరం నల్లబడిపోయింది, శరీరం శుష్కించి యెముకలు బై టపడినవి. 

వయనంతాపోయి ముసలితనం ఆవహించినట్లయిండి. వెనక తానువున్న ఇంటి 

దగ్గరకువచ్చింది. ఆ యింట్లో యెవరోవుంటున్నారు. వెంకటమ్మ ఖాళీచేసి వెళ్ళి 

పోయినట్టు తెలిసింది. ఆక్కడనించి నడవసొగింది. కొంతదూరంపోయి కాళ్లు 

నొప్పులు వెయ్యగా ఓ డాబొ పంచలో కూర్చుంది. అప్పుడు మధ్యాన్నం పన్నెండు 

గంటలవుతుంది* ఆమెకు ఆకలివేస్తున్నది, చూద్దామా, తన చేతిలో చిల్లి గవ్వ 
లేదు, ఆలానే కూర్చుంది, ఆ యింట్లోనించి కమ్మటి తిరగబోతవాస్తనలు ఆమె 
నోరు వూరించినవి. యింతలో లోపలనించి కుర్రవాడు యెనిమిది తొమ్మిదే 
శ్ళుంటవి, కుక్కపిల్ల ను యెత్తుకువచ్చి వసారాలో వున్న బల్ల మీద కూర్చుని 

చేతిలోవున్న రొశ్టైముక్కను తినిపిస్తున్నాడు. యెదురుగా చెట్టుకొమ్మమీద 
కాకి జామపండు ముక్కుతో పొడుచుకుని తింటూవుంది. యింతలో లోసల 

నించి గుమ్మంలోకి ఓ స్త్రీ వచ్చింది, మెళ్ళో నగలూ అవీ వున్నవి. గౌరికి వడి 
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లేదిన ప్రాణం అవటంవల్ల ఆకలి విపరీఠంగా వేస్తున్నది. గొరి ఆశతో “కాస్త 
అన్నం పెడ తారమ్మా"అని అడిగింది. 

ఆ స్త్రీ “అన్నంలేదు గిన్నంలేదు వెళ్ళు ,” అంటూ గిరుక్కున తిరిగి 
లోనికి వెళ్ళిపోయింది. గౌరి అక్కడనించి లేచి మెల్లిగా అడుగులు వేస్తూ 
నడుస్తున్నది. దిజారువెంట యెందరో నస్తూపోతూ వున్నారు. యిదివరకు తన 

చుట్టూ తిరిగి తన [పాపకౌన్ని నంపాయించిన యిద్దరు ముగ్గురు కనిపించి 

తననుచూసి తొలిగిపొయ్యారు. ఓ గుమ్మంలోనించి ఓ యువతి వి_స్టరాకులు 
పట్టుకుని బయట డబ్బాలో పడవేస్తున్నది. గౌరి ఆ గుమ్మంముందు నిలిచి ఆ 
యువతిని “కాస అన్నం పెడతారా అమ్మా 1” అని అడిగింది, 

“ఎందులో వెయ్యమన్నావూ ? యేమీ తెచ్చుకోకుండా లింగు లింగు 
మంటూ వస్తే 1” ఆంది ఆ యువతి, 

తన (బతుకు ఈ స్థితికి వచ్చిందా ఆని గౌరి కళ్ళవెంట వోట బొట 

సీళ్ళుకారినవి* అక్కడనించి కదిలి అతిధులకు అభ్యాగతులకు ఆశ్రయమిచ్చే 
స్యతంలోకి చేరుకుంది. అక్కడ కొంతమంది యాత్రికులు పొయ్యిలు పెట్టి 
కుని అన్నం వండుకుంటున్నారు. కొంతమంది విచ్చగాణ్ళ వూళ్ళో మాధా 
కవళం అడిగి తెచ్చుకుని తింటున్నారు. గొరి స్మృతం పంచలో కూచుంది, 
ఆమెకు ఆకలిచేత ప్రాణం సుడివడిపోతున్నది, గౌరికి కొంచెం (పక్కగా 
ఓ తాత వూళ్ళో తెచ్చుకున్న మధూకరం భోజనంచేసి తంబూర మీటుకుంటూ 
(శ్రుతికలిపి “ఈ జన్మమిక దుర్గ భమురా” అనే తత్వం పాడుతున్నాడు. 

గౌరి కాసేపు కూర్చుని కళ్ళు తిరుగుతూవుంటే పడుకుంది. తాత ఆ 
తత్వం పాడి గౌరివి చూసి *యేవూరమ్మాయి మీది ?” అని అడిగాడు, 

 “యావూరే!” అని చెప్పింది గౌరి, 
“యీ వూరై తే స్యతంలోవచ్చి పడుకున్నావేం అమ్మాయి ?ో అని 

అడిగాడు, 

గౌరి జవాబు చెప్పలేదు, గౌరి వునికిచూసి యెవరో పావం (బతికిచెడిన 
'అమ్మాయిలాగా వుంది. అనుకుని “మీ వాళ్ళెవరూ లేరా అమ్మాయి?” అని 

'ఆఅగిగాడు తాత, 
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“లేరు 1” అని ప్ల సంగా బదులుచెప్పింది గౌరి, 

“అయితే అన్నం తిన్నావా అమ్మా ?” అని అడిగాడు జాలిగా, 

తనకు కనిపించిన ఇంతమంది జనంలోనూ తనను అప్యాయంగా పలక 

రించి తన యోగక్షేమాలు అడిగింది కాతవక్కడే! అయితే తనకిప్పుడు తిండి 

కావాలి, తాత తనకేం సహాయం చెయ్యగలడు, డబ్బులేనివాళ్ళకు జాలి అధిక 
మేమో అని తన అనుభవాన్ని బట్టి మనసులో అనుకుని తాత ఆడిగిన (ప్రక్నకు 
“లేదు” అని బదులు చెప్పింది. 

“అయ్యో తల్లి ! ఎంత యిబ్బందిలోవుండి యిక్కడికొచ్చావోః ఆకాలం 

అయిపోయింది. యింకా భోజనం చెయ్యలేదా అమ్మా! నా దగ్గర అన్నం, 

పులుసువుంది. ఇందాక ఒకవీధిలో సంతర్పణ దగ్గర నాకు అన్నం అదీ చాలా 

పెట్టారు. నేను తినగా పాకలో ఇంకా మనిషిఅన్నం వుంది, నేనూ (బికికి 

చెడ్డ వాణ్ణి, శుచిగా వుంటాను, లేచి తినమ్మా 1!” అనిచెప్పి తాత అవతల 

ఒకర్ని ఆకు అడిగితెచ్చి గౌరికి భోజనం పెట్టాడు. 

౨0 

చెత మాసం వచ్చింది, , ఒకరోజున లఅక్ష్మణరావుగారు ఎక్కడికో 
వెళ్లడానికని కారువచ్చి గుమ్మంలో సిద్ధంగావుండగా యింతలో కల్యాణికి 
రాజమం (డ్రినించి ఓసంబంధం వచ్చింది. ఐదారుగురు లోనికి వచ్చారు. లక్ష్మణ 
రావుగారికి కొవలసినంత అస్టివుంది, మగపిల్లలు లేరు. వున్నది యిద్దరు 
ఆడపిల్లలు. అందువల్ల కల్యాణిని చేసుకుంటామని తనుకై తామే వస్తున్నారు, 
వెళ్లడానికి సిద్ధంగా వున్న లక్ముణరావుగారు వచ్చినవారిని చూసి ఆగి వారిని 
సగౌరవంగా మధ్యహాల్లో కూర్చోబెట్టి మర్యాదచేశారు. వరుడుగూడా వధువృను 
చూసుకోడానికి వాళ్ల వెంటనే వచ్చాడు, వరుడికి ఇరవై;యిరవై రెండేళ్లంటవి. 
యె్యర్రగా అందంగా వున్నాడు. నూటయాభై రూపాయల జీతంమీద వుద్యో 
గం చేస్తున్నాడట. కొద్దో గొప్పో ఆస్టిగూడావుంది, లక్ష్మణరావుగారికి, రాజ్య 
లక్మమ్మగారికి నరుడునచ్చాడు, వథువును చూపించగా వరుడికి నచ్చింది. ఇక 
వధువు ఇష్టంతీసుకోవాలి, కల్యాణిని తల్లిదండ్రులు లోనికి తీసుకువెళ్లి అడగ్గా 
“నేను చేనుకోనొని చెప్పింది, ఆంశటితో లక్ష్మణరావు గారు వాళ్ల కేదో నమా 
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ఢానంచెస్పి పంపివేశారు. వారటువెళ్లి పోవడంతోనే లక్మణరావుగారు 

గుమ్మంలో తనకోసం వేచివున్న కారెక్కి వెళ్లిపొయ్యారు. 

ఆమర్నాడు ఉదయం లక్మణరావుగారు కచేరీ హాల్లో కూర్చుని వుండగా 

సైకిల్ మీద పోష్టు జవానువచ్చి ఓ ఎక్స పెస్ లెటరు బట్వాడా చేసి వెళ్లి 

పొయ్యాడు. లక్మణరావుగారు వుత్తరం చదువుకుని లోనికి పట్టుకు వెళ్లి మధ్య 
హాల్లోవున్న రాజ్యలక్షుమ్మగారితో “గన్న వరంనించి అల్లుడు వుతృరం రాశాడు, 

రేపు కుర్రవాడి ఉపనయనమట, రావలసిందని రాశాడు. ముహూర్తం త్వరలో 
కుదరటం నల్ల ఎక్స్[పెస్ డెలివరిరాశాడు” అనిచెప్పాడు. 

“అట్లాగండి, అల్లుడు మొన్న వచ్చినప్పుడు కుర్రవాడి ఉసనయనం౦ 

చెయ్యదలచాం, ముహూ ర్హం పెట్టి మీక్షు కబురుచేస్తాం తస్పక రావలసిందని 

చెప్పీ వెళ్ళాడుకదు! ఇంకేం; మనిషిని సంపకుండా ఉత్తరం రాశాడు: ” అన్నది 

రాజ్యలత్య్మమ్మగా రు, 

సరే; ఆమ్మాయీ.నువ్యూ వెళ్ళండి 1” అన్నాడు లక్మణరావుగారు. 

“రేప్య ముహూర్తం ఎన్నింటికి ౩” 

“ఊఉ దయం పదిగంటల కని (వాళాడు” 

“మమ్మల్ని యెప్పుడు బయలు దేరమన్నారు క 

“వమునకారు మేజస్టేటుగారు పట్టు కెళ్ళారు, రాగానే వెళ్ళుదురుగాని*" 
అని చెప్పి లక్మణరావుగారు కచేరీ హాల్లోకి వెళ్ళిపొయ్యాడు, 

ఆనుకున్న వేళకు కారు అందక పోవడంవల్ల మర్నాడు ఉదయం లక్షణ 
రావుగారు భార్యతో “కారు ఇంకా రాలేదు. ఆయన  కేంపునించి యింకౌ 

రానట్టు౦ది. రైలుకు వెళ్ళండి, ముహుర్తం తోపలనే అక్కడకు చేరతారు, 

బండి వేళగూడా కావచ్చింది. జనం వ త్తిడిగా వుంటుంది; రాఢాకృష్ణను తీసుకు 
వెళ్లండి, టిక్కెట్లూ అవీ ఇప్పించి రైలు యెక్కించేటందుకు వుంటాడు” జని 
చెప్పగా వెంటనే రొధాకృష్ణను తీసుకుని రాజ్యలక్యమ్మగారు; కల్యాణి రైలు 

స్టేషనుకవెళ్ళి రైలెక్కి గన్నవరం చేరుకున్నారు బండి గన్నవరం చేరేటస్ప 
టికి తొమ్మిది దాటింది. 
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బండిదిగి ముగ్గురూ జట్కా. మాట్లాడుకుని కూతురుగారింటికి బయలు 

దేరారు, బండి వాళ్ళయింటిముందు ఆగింది, బండివాడికి బాడుగంబచ్చి ముగ్గురూ 

లోనికి వెళ్ళారు. 

అది నవీనవద్ధతులతో ఆందంగా కట్టిన డాబా. వీళ్ళ వెళ్ళేసరికి ఇల్లంతా 

బంధువులతో కళకళ్ళాడుతూ .ఉన్నది. రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు, కళ్యాణి సరాసరి 
లోనికి వెళ్ళిపొయ్యారు. డాబాముందు వసారాలో కొన్ని కుర్చీలు వేసివున్నవి, 

వాటిమీద కొందరు కూర్చుని ఉన్నారు. వారి సరసన రాధాకృష్ణ ఓ కుర్చీలో 
కూర్చున్నాడు. 

మధ్యహోల్లో ఉపనయన కతువు (పారంభమైంది, (బాహ్మాలు మం(తాలు 

పఠిస్తున్నారు. చుట్టూ పెద్దలూ, పేరంటాళ్ళూ కూర్చున్నారు. మధ్యహాలు అవ 
తల భాగంలో వంట(ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నవి, యేపని చేసే బవాళ్ళు ఆ పని 

చేస్తున్నారు. 

ముందువసారాలో కూర్చునివున్న రాధాకృష్ణకు లోవలనించి “జాని 
కమ్మాః*” అన్నపేరు వినవచ్చింది, లోపలవున్న వాళ్ళలో యెవరో పిలుచు 

కుంటున్నారు. ఆపేరు వినేసరిక రాధాకృష్ణకు తనతల్లి స్మృతిపథంలోకి 

వచ్చింది. ఆ పేరుతో తన తల్లిని ఆప్యాయంగా ఆంతా పిలిచేవాళ్ళు. తనతల్లి 

చచ్చి యే స్వర్గానవుందో; తనకోసం ఆటమటించి కళ్లుమూసిన అమ్మ స్వర్షాన 

గూడా తనమీద (వాంతి వదిలి నిశ్చింతగా వుండగలుగుతుందా ? వట్టిది, 

రేయింబవళ్ళూ తననే పలవరిస్తూ వుండాలి. “ఆమ్మా 1” అని నోరారా పిలుచు 

కునే భాగ్యం తనళులేదు. తాను యెంతపావం చేశాడో | ఈ ఆలోచనలతో 
రాధాకృష్ణ విచారంలో మునిగిపొయ్యాడుః 

ఉపనయనం జరిగిపోయింది. అంతా భోజనాలకు కూర్చున్నారు, మగ 
వాళ్ళంతా నుధ్యహాల్లో కూర్చున్నారు. వడ్డన (ప్రారంభమైంది, పిండివంటలు 
తినడం అయ్యాక అన్నం కూరలూ వడ్డన జరిగింది, అన్నం సగం తినడం 

అయ్యాక పృలుసువచ్చిందిం కావలసినవాళ్ళ కంర, వడ్డనచేసే 

వాళ్ళకు లోపలనించీ పులుసు అందివ్వడానికి వచ్చిన ఓ స్త్రీని భోజనంచేస్తున్న 

రాధాకృష్ణ చూశాడు; తై అలసంస్కారంలేక రేగినజుట్టు, చౌకపారు రకం చీర, 
నల కవు వేసిన శరీరం+యెనరో పనిమనిషిలాగా వున్నది. అయితే ఆ స్త్రీలో 
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తనతల్లి పోలికలు కొన్ని కనిపించినవి, తనకల్లి (బతికివుందా ? ఈ అభాగ్యు 

డికి అంత అదృష్టమా : ఆమె చనిపోయి యెన్ని సంవత్సరాల ందో అమ్మ 

యిలా యెందుకు వుండేది ? య(గ్రటి శరీరచ్చాయ= వేలుముడి వేసుకొని లక్ష్మీ 
దేవిలా యెంతోబాగా వుండేది. తనతల్లి స్వరూపం అతని కళ్ళల్లో మెదల 
జొచ్చిందిం = 

భోజనాలై పోయినవి. రాధాకృష్ణ చెయ్యి కడుక్కుని డాబ్బాప్రక్క_ ఆవర 
ణలో వేయబడిన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. డాబాముందు వసొరాలో భోజనానికి 

కూర్చోవడంవల్ల అక్కడవున్న కుర్చీలన్నీ యిక్కడ చేర్చారు. అక్కడ 

ఉన్న అన్ని కుర్చీలనిండా యెవరెవరో కూర్చున్నారు. రాధాకృష్ణ గోడదగ్గరగా 
వున్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు, గోడఅవతల వంటగది. ఆ గదిలోనించి యెన 
రెవరో స్త్రీలు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు వినవస్తున్నవి, ఆందులో ఒకగొంతు 

తాను ఎప్పుడో విన్నట్టు స్ఫురించింది. 

ఎక్కడ విన్నానా అని పారచూసుకోగా లోగడ తనతల్లి న్వరంగూడా 
ఆలానే వుండేది. రాధాకృష్ణ చప్పునలేచి కిటికీలోనించి లోనికి చూళాడు. 

అక్కడ వంటపా(తల దగ్గర ముగ్గురుస్త్రీలు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటు 
న్నారు. యిదాక వడ్డనదగ్గర పులుసు ఆందించిన స్రీగూడా అందులో వుంది. 

ఆ స్త్రీ తనదగ్గరవున్న స్త్రీలతో యేదో చెప్పుకుని కంటతడి పెట్టుకుంటూవుంది, 
ఆ గొంతు తాను భూమిమీద పడ్డదగ్గరనించీ కాకుండా గర్భంలో వున్నప్పటి 
నించీ గూడా తనలో జీర్షించిన న్వరం అది. అమ్మ చచ్చిపోలేదు | నిజంగా 

అమ్మే : అతని హృదయం ఆనందంతో పొంగిపోయింది. ఒక్క అంగలో 

లోనికి తిరిగి వెళ్ళాడుం 

రాఢాకృష్ణ వెళ్ళేసరికి ఆమె కళ్ళుతుడుచుకుంటూ “యిందాకటి బంతిలో 
కూర్చున్న యెనరో అబ్బాయి = అంతా మా రాధాకృష్ణలాగానే వున్నాడ”ని 
వాళ్ళతో చెపుతూవుంది, రాధాకృష్ణ ఆనందపారవశ్యంలో “అమ్మా ః నేనే మీ 

రాధాకృష్ణను 1!" అంటూ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు. 

ఆమె తన్మయత్వంతో “నువ్వేనటరా నా తండి: నీ కోసం యెంతదుః ఖ 
పడుతున్నాను! ఇన్నాళ్ళబట్టి యెక్క_డున్నావు * అంటూ బిడ్డను మనసారా 

ఆలింగనం చేసుకుంది. 

22 
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ఇక తల్టీవిడ్డల ఆనందాన్ని వర్ణించటానికి మాటలులేవు, 

“ఇన్నాళ్ల బట్టీ మెక్కడున్నానమ్మా ? నీకోసం యెంత చింతపడు 

తున్నాను!" తవ్వారు రాధాకృష్ణ. 

“నువ్వు కనిపించినందుకు చాలా సంకోషంగానీ ఒక విచారంనాయనా! 

నువ్వు తప్పిపోయిన కోద్దిరోజులకే అమ్మాయిగూడా తప్పిపోయింది. యే 

మయిందో యేమో?” తంది జానికన్ము, 

“అమ్మాయి మొన్న నాకు కనిపించిందమ్మా = యెక్కడికీ పోలేదు. 

వెంకటనారాయణగా రింట్లో సుఖంగావుంది!" అన్నాడు, 

ఆమాటకు జానీకమ్మ పొంగిపోతూ “అట్లాగా నాయనా! అదే పదివేలు! 

మీయిద్దరికోసం నేనుదుః ఖసడని రోజు లేదు, మియిద్దరి క్షేమంకం పే నాకుకొవలి 

సిందేమిటి? యివాళ యెంతసుదినం! భగవంతుడు రక్షించాడు!" అంది, 

శి నిన్నుగురించి ఓదుర్వార చెప్పింది, అస్పటినించి నేను పడ్డచింత 

అంతా యింతాకౌదు' ఆన్నాడు. 

“అవునునాయనా, ఆనేక కష్టాలు పడ్డాను, మళ్లా మీన్ముల్ని చూసుకునే 

యోగ్యతవుండి భగవంతుడు కాపాడాడు $'' అంది. 

ఇంతలో రాజ్యలక్షుమ్మగారు, కల్యాణీ అక్క_డకువచ్చారు. రాధాకృష్ణ 

“నీశ్రర్వాత నన్నుఅన్ని విధాల కాపాడిన రెండో తల్లి" అంటూరాజ్య లక్కమ్మ 

గారిని తల్లికి పరిచయంచేళాడుః 

అప్పుడు రాజ్యలక్మనమ్మగారు “యీమేనా సీ తల్సిః సీకోసం పొవం 

రాధాకృష్ణ యెంత విచార సడుతున్నాడమ్మా। * అంది 

ఆ మాటలకు జానికమ్మ “వాడికి నేను కాదు తల్లిని, మీరేః యేలోటు 

రొనిన్వకు౦డా బిడ్డ కంటే యినుమిక్కి లిగా సాకారు!” అని ఆమె రెండు 

చేతులూ సట్టుకుందిం 

జస అదృష్టం మంచిదమ్మా! రాధాకృష్ణ ఏంత బుద్ధిమంతుడు 1 బిడ్డలా 
మాలోకలిసి పొయ్యాడు" అంది రాజ్యలక్కమ్మగారు. 

“అదంతా మీ చలవే నమ్మఃగి అంది జొనికమ్మ, “మొన్న రాధాకృష్ణ 
విన్ను గురించి ఏదో చెడువార్తవిని యెంత యిదై పొయ్యాడు! అప్పటినుంచి 
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అన్నం సీభ్లగూడా సరిగా ముట్టడంలేదు” అన్నది రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు, 
అవన్నీమాకు శనిరోజులు, శనిసట్టుకుని అన్నితిప్పబు పెట్టింది'” ఆంది జానికమ్ల, 

ఇంతలో రాజ్య ల క్ష్యమ్మగారి పెద్దకుమా ౨ శ్యామల అక్కడకు వచ్చి 
“యిక్కడ యెనరు భోజనం చెయ్యాలి ? 'శానికమ్మా | మీరు ముగ్గురూ 
కూర్చుందురుగాని రాండి 1” అని పిలిచి హడానిడిగా వెళ్ళిపోయింది, 

“లే అమ్మా వెళ్ళి భోజనంచేసిరా 1” అన్నాడు రాధాకృష్ణ, 
జానికమ్మకు ఆ సంతోషంలో భోజనం చెయ్యాలనిగూడా ఆనిపించడం 

లేదు, కుమారుడు చెప్పగా భోజనానికి లేచివెళ్ళింది, రాధాకృష్ణ వసిపిల్ల వాడిలా 
తల్లిని నదిలిపెట్టడంలేదు. ఆమెవెంటనే వుంటున్నాడు. 

ఆ మర్నాడు రాజ్యలక్మమ్మగారు యింటికి బయలుదేరుతూ జాని 
కమ్మతో “పాపం మీరు యిన్ని రోజులకు కలుసుకున్నారు. రాధాకృష్ణతోపాటు 
నాలుగురోజులు వుండివద్దువు గాని రమ్మొనిచెప్పగా జానికమ్మతో సహా అంతా 
బయలుదేరి వెళ్ళిపొయ్యారు. 

ఇల్లు చేరుకోగానే రాధాకృష్ణ కొల్లి సరకు వెంకటనారాయణ గారికి ఇట్లా 
తనతల్లి వచ్చింది; తన చెల్లెల్ని వెంటబెట్టుకుని తీసుకురమ్మని ఊఉ_త్రరం 
(వాయగా మూడోనాటికల్లా శశి వచ్చిండి, శళి తల్లిని ఆలింగనం చేసుకుని 
ఆనందబాష్పాలు రాల్చింది* శశి వెంటవచ్చిన వెంకట నారాయణగారితో రాధా 

కృష్ణ“అనమ్మాయి రెండురోజులు వుంటుంది. నేను తీసుకువచ్చి దిగపెడతానోని 
చెప్పగా వెంకటనారాయణ వెళ్ళిపొయ్యాడు. 

ముగ్గురూ డాబాపై న రాధాకృష్ణ గదిలో కూర్చుని వాళ్ళ వాళ్ళకు జరిగిన 
సంగతులు చెప్పుకోడంలో (పొద్దు యెటుపోయిందీ తెలియలేదు. 

రాథాకృష్ణత ల్లి వచ్చిందన్న వార్త వినీ ఆ సాయం[తం పద్మనాభం, 

చంద్రం, పార్థసారధి ముగ్గురూ వచ్చారు. అప్పుడు రాధాకృష్ణ “వీళ్ళంతా నా 

“స్నేహితుల” ని వాళ్ళను తల్లికి యెరుకపర్చగా ఆమె సంతోషించింది, 

తర్వాత నాలుగురోజులకు ఉదయంపూట లక్ష్ముణరావుగారు కచేరిహాల్లో 

కూర్చుని వుండగా ఒక ఆసామివచ్చి “లక్ష్మణరావుగారు మీరేనండి :” అని 
అడిగా డుం 

22 ౩ 
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“నేనే 1 ఏమిటీపని ౩ అని అడిగారు లక్మణరావుగారుం 

ఆ ఆసామి వయసు యాభై. ఏబ్ళుంటవి. ఇస్త్రీ బట్టలు వేసుకుని జరీ 

సేటు కండువా వాల్లెవాటుగా పసుకున్నాడు. లక్ముణరావుగారికి యెదురుగా 

ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుని “పనివుండే వచ్చాను! రాధాకృష్ణ అనే ఆబ్బాయి 
మీ దగ్గరే ఉంటున్నాడుకదు! కొంచెం పిలుస్తారుంమాట్లా డాలి” అన్నాడు, 

అప్పుడు లక్ష్మణరావుగారు రాధాకృష్ణను పిలవగా రాధాకృష్ణ వచ్చాడు, 

ఆ అఆసొమి రాధాకృష్ణను చూసి “యిదుగో అబ్బాయ్ | సీకో ఓ 
విషయం చెప్పడానికి వచ్చాను. మీతం|డ్రి వుండగా మీతాలూకు పొలం మాగా 

మంలో ఒకళ్ల్ళకు సంక్రమించింది, ఆది మీతాతగారు సంపాయించిన ఆస్తి 

అవడంవల్ల ఆ ఆస్మిమీద మీతం|డికేమీ హక్కులేదు. సర్వహక్కులు నీకే 

చెందుతవి. ఆ భూమికి యిప్పుడు మాంచిధరలు సెరిగినవి, ఆ ఆస్తిని వాళ్లు 

యెట్లయినా దక్కించుకోవాలనీ పాపం నిన్ను అంతం చెయ్యాలనీ చాలా 
ప్రయత్నాలుచేశారు. ఆ ఆస్తిని మీ తండ్రి నువ్వు మైనరుగావున్నప్పుడు పోగొ 
ట్టాడు కాబట్టి యిస్సుడు సీకుమైనరు వెళ్ళి పోయింది. యిప్పుడు నువ్వు దావా 

పడవేస్తే ఆపొలం నీ స్వాధీన మౌతుంది, ఆంతా సుకేత్రమైన మాగాణి, 
అస్సుడు అంతధరలు లేవు. ఎకరం వెయ్యి రూపాయలు ధరకే వాళ్ళకు 
పోయింది, యిప్పుడు ఆపొలం ఎకరం నాలుగువేలు చేస్తుంది, లక్షరూపాయల 

పైచిలుకు ఆస్తీ నీకు వస్తుంది, అవతల వాళ్ళు పరమ దుర్మార్గులు. 

(గామంలో వాళ్ళ కత్తికి యెదురుకత్తి లేదు. యేవనిచెయ్య డానిక్రైనా వెను 

తీయరు. నిన్ను బెజవాడలో వకసారి యిక్కడ వకటి రెండు సార్లు అయిపు 

లేకుండా చెయ్యడానికి (పయత్నించారు, గాని విఫలమై పోయింది. మాకూ, 

మాకూ వున్న కతలనల్ల యిలా చెపుతున్నానన్నో అనుకోవద్దు. యిదంతా 

వాస్తవ మైన విషయం, చట్టప్రకారం ఆస్తి నీకు తప్పక వస్తుంది 

ఆనిచెప్పాడు. 

అప్పుడు యివన్నీ ఆలకీస్తున్న లక్ష్మణరావు గారు “నువ్వు చెప్పింది 

నిజమే కొవచ్చు, బెజవాడలో యీ అబ్బాయిని మేమే రకించాం,” అని 

ఆ ఆసొమిఏ అడిగి అనతలవాళ్ల అడ్రసు వివరంగా (వాసుపన్నాడు, 



కష్టసుఖాలు 177 

ఆసామి రాథాకృష్ణను మరివకసారి హెచ్చరించి లక్ష్మజరొవు గారితో “పెద్దలు 

యీ విషయంలో మీరుగూడా కాస్త ఆలోచించమని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. 

అప్పుడు రాథాకృష్ణకు బెజవాడలోనూూ, యిక్కడ ఆనాటి రాత్రి పద్మ 

నాభం యింటి దగ్గరనించి వస్తూవుండగా జరిగిన దుర్హటనలుగర్తుకువచ్చినవి, 

పొలం విషయం అతడు చిన్న పిల్లవాడై వుండగా జరిగింది కావడం వల్ల 

అతనికి తెలియదు. అప్పుడప్పుడు వెనక తమకు ఆస్తి వుండేదన్న సంగతి 
తల్లి చెప్పుతూవుండగా మాత్రం వినివున్నాడు, 

అప్పుడు లక్ష్మణరావు గారు “ఏంరాథాకృష్ణ ! అతడు చెప్పింది విన్నావు 

కదా! లోనికి వెళ్లి మీ అమ్మతోగూడా ఆలోచిద్దాం రాః *" అనగా యివ్షరూ 

లోనికి వెళ్ళి మధ్య హాల్లో కూర్చుని జానికమ్మను పిలిచి లక్ష్మణరావు గారు 
ఆమెతో అతడు చెప్పిన విషయమంతా చెప్పాడు, 

అప్పుడు జానికమ్మ బెజవాడలోనూ యిక్క_డా జరిగిన దుర్ధ్హటనలకు 

వాళ్లే కారకులని తెలుసుకుని విస్తుపోయింది. లక్ష్మణరావు గారితో యిట్లా 
అంది; “యేనాడు పోయిందో పొలం మాకు ప్రాప్తం లేనందువల్ల పోయింది 

దృుష్రలకుదూరంగా వుండడం మంచిది. యిప్పటి కేయిన్ని తల పెట్టా రు పొలం 

తీసుకుంటే ఇంకా ఏంచేస్తారో! వక్కగాను ఒక్కబిడ్డః భగవంతుడు రక్షిస్తే 
వాడే సంపాయించుకుంటాడు, ఇటువంటివన్నీ మనకెందుకు?ొ అంది. 

“అట్లాకాదు, ఆలోచించదగ్గ విషయమమ్యూ | కౌస్తా కూస్తా కౌదుం లక్ష 

రూపాయల పైచిలుకు ఆస్తి; మీకు అటువంటి ఉద్దేశం వుంటే ఒకపని 

చెయ్యవచ్చు. ఎకరం వెయ్యిరూపాయల ధరలో వాళ్ళు ఖండించుకున్న ట్టు 

అతడు చెప్పాడు. అయితే మొ త్తంవాళ్ళకు ఏ పాతిక ముస వేలుబాకీ కిందనో 
పోయివుంటుంది. వౌళ్ళబాకీ ఈరోజువరకు, వడ్దీతోసహా యిచ్చివెయ్యండిం 

తతిమ్మాదే మీకు మిగులుతుంది. మొ త్తం పొలం పోతుందనిగదా వాళ్ళీ ఆఘా 
యిత్యానికీ దిగడం! వాళ్ళబాకీ వాళ్ళకు ముట్లజేస్తే వాళ్ళుగూడా చాలా సంతో 

షిసారు” ఆని చెప్పాడు లక్మణరావుగారుం 

44 ఐజి వలి అల్ల ఇలాచే స్తే బాగుంటుందొన్నాడు రాధాకృష్ణ 
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ఆ సాయం్మకం శానికమ్మ, శశి జంకౌయ కర్పూరం పట్టుకుని శివా 

లయానికి బయలుదేరారు. పెద్దబజారు మలుపుతిరిగి ఓ వీధినే నడుస్తున్నారు, 
కొన్ని ఇళ్ళు దాటాక ఓ గుమ్మంముందు నిలబడి బిచ్చం అడుగుతున్న ముసలి 

వాడిస్కీ ఓ ప్రీనీ చూశారు. ముసలివాడు తంబుర మీటుతూ యేదో పాడు 
తున్నాడు, మధ్య మధ్య వెంటవున్న ఆ స్త్రీ లోపల వున్నవాళ్ళకు వినపడేలాగు 

బిగ్గరగా “దిక్కులేని పక్షులం తల్లీ 1 అని కేకలు వేస్తున్నది, జానికమ్ము శశి 

ఆ స్త్రీని గౌరిగా పోల్చుకొని నిర్ధాంతపొయ్యారు. మాసిన చీర, శుష్కించిన 

శరీరం వెనకటి గౌరికీ యిప్పటి గౌరికీ యేమా(త్రం పోలికేలేదు. జానికమ్మ 
యిప్పుడు ఆధ్యాత్మిక చింతనలో కాలం వెళ్ళబుచ్చుతున్నది, గౌరిని చూసేసరికి 
ఆమె కళ్ళవెంట ఆ క్రుబిందువులు రాలినవి, “భగవానుడా! తెలియక అజ్ఞానంతో 
చేసిన తప్పుకు యింత కఠినశిక విధించేది తండ్రీ 1 అని ఖేదపడ్డది, 

శశి “ఆపదలోవున్న*నన్ను కొన్నాళ్ళ యెంతో (పేమతో సాకింది” 
అంటూ కొంతదూరంలో వున్న గౌరి దగ్గరికి .వెళ్ళింది, వీళ్ళను చూసి గౌరి 
యిక అక్కడ నిలవలేదు. ముసలాయనతోపాటు మలుపు తిరిగి వడివడిగా 
వాళ్ళనుదాటి వెళ్ళిపోయింది, 

అప్పుడు జానికమ్మా, శశీ శివాలయానికి వెళ్ళిపొయ్యారు. 

ఆ రాతి వంటగదిలో లక్ష్మణరావుగారు భోజనం చేస్తున్నారు. రాజ్య 

_లత్మమ్మగారు వడ్డనచేసి దగ్గరగా కూర్చుంది. 

“ఏమిటి? ఆమ్మాయి పెళ్ళి విషయం । యెవరు వచ్చినా చేసుకో 
నంటోంది, మరి ఆమె, అభిిఫాయం యేమిటో ?” అన్నాడు లకణరావుగారు, 

“మొన్న రాజమం [డి సంబంధం వచ్చిన రోజున వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన 

తర్వాత “నీ ఉద్దేశం! ఏమిటమ్మా, యెవర్ని చేసుకుంటావుిఅని మాట సామెతగా 

అడిగితే యేమీ బదులుచెప్పలేదు” ఆంది రాజ్యలక్మమ్మగారుం 

“నాకో అలోచన పోతున్నది. మనకు కావలసిన వరుడు చదువుపన్న 
వాడు, ఆరోగ్యవంతుడు అయితే చాలు, ఆస్తితో నిమిత్తంలేదు. మనకు కావ 
లసినంత ఆస్టీవుంది. యిది నిలబెట్టుకుంపే చాలు. అందుకని రాధాకృష్ణ అన్ని 
విధాలా నాకు తగినవాడుగా కనిపిస్తున్నాడు, చదువుకున్నవాడు; రూసవంతుడే 
కాకుండా. బుద్ధిమంతుడు గూడా” అన్నాడు, 
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“మీరన్నమాట నిజమే! ఈ విషయం నేనొకసారి ఆనుకున్నా నండి. 
మీతో చెసితే మీరేమంటారో ఆని అనలేదు, దూరప్పకొండలు నునుపని యిస్తే 
కుర్రవాడి గుణం యెటువంటిదో మనం తెలుసుకోలేం గదా: రాధాకృష్ణ అన్ని 

విధాలా మనకు కెలిసినవాడుో అంది. 

“అయితే అమ్మాయి ఉద్దేశ మేమిటో తెలుసుకోవాలి |" ఆన్నాడు, 

లక్మణరావుగారు భోజనంచేసి మధ్య హాల్లో కుర్చీలో కూర్చున్నారు, 

రాజ్యలత్మమ్మగారు దగ్గరగా కుర్చీలో కూర్చుంది. (పక్కగదిలో పుస్తకాలు 

సర్దుకుంటున్న కుమార్తెను పిలవగా "మేమిటి నాన్నా” అంటూ వచ్చి కళ్యాణి 

తం(డి సరసన కుర్చీలో కూర్చుంది. 

“సీ "పెళ్ళి విషయం గురించే మీ అమ్మ, నేనూ ఆలోచిస్తున్నాం. మరి 
మాకు నచ్చిన వరుడు నీకు నచ్చడంలేదు. సీ అభిప్రాయం ఏమిటమ్మా ?” 

అని అడిగాడు లక్కణరావుగారు. 

కళ్యాణి తలవంచుకుని బదులు చెప్పలేదు. 

“చెప్పమ్మా మా దగ్గర చెప్పడానికి సీకు వీడియ మెందుకు $ అని 

కుమా ర్రెను బుజ్జగించాడు లక్కణరాపుగారు, 

కళ్యాణి మారు పలకలేదు. 

అప్పుడు లక్మణరావుగారు “పోనీ, మా యిద్దరి అభిప్రాయం చెపుతాం 

వినష్మా : మేము ఆలోచించేది నీ క్షేమాన్ని గురించేగా ; రాధాకృష్ణ అన్ని 
విధాలా మాకు నచ్చాడు. చదువుకున్నవాడు, బుద్ధిమంతుడు, నీ అభిప్రాయం 
యేమిటి ?* అని ఆడిగాడు. 

అప్పుడు కళ్యాణి చిరునవ్వుతో “మీ అభి|పాయాన్ని నేను కాదంటానా 
నాన్నా 1” అంది, విద్యుద్దీపపు కౌంతికి ఆమె చెవుల రవ్వలలోలకులు తళు 

క్కున మెరిసినవి, 

ఆ మాటకు తల్లి దండ్రుల హృదయాలు ఆనందంతో నిండిపోయినవి. 
ఆమర్నాడు ఉదయం కాఫీ తాగాక లక్కణరావుగారు. రాజ్యలక్కమ్మ 

గారు మధ్యహాల్లో కూర్చుని జానికమ్మను పిలవగా ఆమెవచ్చింది, 

“సికో ఒక విషయం మాట్లాడాలి ఆలా కూర్చోమ్మా! * అన్నాడు 

లక్మణరావుగారు, 
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జానీకమ్మ కుర్చీలో కూర్చోడానికి వెరచి కూర్చోలేదు, అప్పుడు రాజ్య 

లక్ష్మమ్మగారు లేచి (పక్కగదిలో వున్న తుంగచాప తెచ్చి పరచగా జానికమ్మ 

కూర్చుంది, ఆమెతోపాటు రాజ్యలక్మమ్మగారు గూడా చాపమీదనే కూర్చుంది, 

అప్పుడు లక్ష్మణరావుగారు మందహాసంతో “మా ఆమ్మాయిని రాధా 
కృషకు యిచ్చి వివాహం చెయ్యాలనుకుంటున్నాం 1 సీ ఆధి(పాయం యేమి 

(a=) 

టమ్మా శి అని ఆడిగాడు, 

_ ఆ మాటకు జానికమ్మ ఆనందపరవతరాలయింది, “అంతకంటే నేను 
కోరతగ్గది యేముంది నాయనా! వాణ్ణి మీ బిడ్డలా పెంచారు; ఒక యింటివాజణ్జీ 

గూడా చేస్తామంటే నాక అంతకంటే సంతోషకరమైంది యేముంది నాయనాః” 

ఆంది, 

అప్పుడు లక్షణరావుగారు" పెద్దదానివి, సీ చెవున వేశామనుకో రాధా 

కృష్ణ అభిప్రాయం ఎలావుందో । ఆతడి అభిప్రాయంగూడా తెలుసుకోడం 

మంచిది, నేను యెదటపుం'పే మాట్లాడేటందుకు భిడియవడకాడుగానీ మీ ఇద్దరూ 

పిలిచి ఆతడి అభిప్రాయం యేమిటో అడిగి తెలుసుకోండి $” అని చెప్పి 
లక్ష్మణరావుగారు లేచి కచేరిహాల్లోకి వెళ్ళిపొయ్యారు. 

డాబాపైనవున్న రాధాకృష్ణను పిలవగా వచ్చి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. 
అప్పుడు జానికమ్మ “యిట్లా కళ్యాణిని నీకిచ్చి వివాహం చేస్తామంటున్నారు, 

సీ అభి ప్రాయంగూడా తెలుసు కోమన్నార”ని చెప్పింది. 

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు రాధాకృష్ణ యేమి చెపుతాడా అని యెదురుచూస్తు 

న్నది. 

ఆ మాటకు రాధాకృష్ణ “నాకిప్పుడు సెళ్ళిదేనికి! నిలకడచికి. యేదైనా 
ఆ ర్ి రా 

ఉద్యోగం సంపాయించుకున్న తర్వాత సంగతి... అన్నాడు. 

అవతల కచేరీహాల్లో వుండి ఆ మాటలు ఆలకిస్తున్న లక్ష్మణరావుగారు 

లోనికివచ్చి “నువ్వు వేరే ఉద్యోగం చెయ్యవలసిన పనేమిటి ? మనకు యింత 
వ్యాపారం వున్నది నేనా 'పెద్దవాణ్ణయిపోతున్నానుం యీ వ్యాపారమే చూసు 
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కుందువుగాని, యిదివరకే మాలో కలిసినియ్యావు. ఇప్పుడు అమ్మాయిని గూడా 
యిస్తున్నామం"ే కేవలం ఆత్మీయడప్పై పొయ్యావు, నీ క్షేమమే మాకేమంలి 

ఫ్లో భో ఖో 

తర్వాత లక్షణరావుగారు అవతల వాళ్ళతో రాథాకృష్ణ తాలూకు 

పొలం విషయంలో వ్యవహారం నడపగా వర్తీతో నహా వాళ్ళ బాకీ పోను 
యాభై వేల రూపాయల పైచిలుకు మిగిలినవి, శలవల అనంతరం రాధాకృష్ణ 
పరీక్ష ఫలితాలు తెలిసినవి, బి.ఏ, ఫస్టు క్లాసులో ప్యాసయ్యాడు. రాధాకృష్ణకూ, 
కల్యాణికీ వైభవంగా వివాహంజరిగింది. ఆవివాహానికి జానికమ్మ తాలూకు 

బంధువులు, కొరిటిపాడునించి రాజమ్మ యింకా యితర వూళ్ళనించి బంధువు 

లంతా కుటుంబ సహితంగా వచ్చి వారంరోజులు మకాంవేశారు. ఆనెలలోనే 
చం(దానికీ, భారతికీ వివాహంజరిగింది* ఆవివాహానికి రాధాకృష్ణ పెత్తనం 

వహించాడు. 

వివాహం కాగానే రాధాకృష్ణ పదిహేనువేలు బెట్టి ఆబజారులోనే 
డాబా కొని వేరే కాప్పరం పెట్టాడు, లక్షణర్షావుగారు వ్యాపారంలో రాధాకృష్ణకు 
వాటా పెట్టాడు, రాధాకృష్ణ యిపుడు వ్యాపారంలో నిమగ్నుడయ్యాడు, 

శశిని రామానికి యిచ్చి చెయ్యడానికి ముహుర్తం నిశ్చయమైంది పెళ్ళి 

వారంరో జులు కద్దనంగా జానికమ్మ యింటిముందు నిలుచుని వెల్ళిలూ అవీ 

వేయిస్తూ వుండగా వెనకనించి “అక్కయ్యా 1” అన్న పిలుపు, వినగానే 

వెనక్కితిరిగి చూసింది. “భూషణం ఆమె సంతోషానికి మేరలేదు, “రా 
నాయనా । నిన్ను అనుకోని రోజులేదు” అంటూ లోనికి తీసుకువెళ్ళి “అబ్బాయి 

నిన్ను అరెస్టు చేశారని పత్రికలో చదివాడట; నాతో చెప్పాడు, ఆప్పటినించీ నా 

ధ్యాసంతా సీ మీదే వుంది. యెప్పుడు విడిచిపెట్టా రెమిటి ౪” అంది 

జానికమ్మ. 

ోనారంరోజు లయింది విడిచిపెట్టి. సొక్ష్యం సరిగా లేనందువల్ల శేలిక 

లోనే పోయింది. కొరిటిపాడు వెళ్ళితే రాధాకృష్ణ పెళ్ళయి యిక్కడే ఉంటున్నా 
Ee 

రని తెలిసింది, ఆపర్న యిక్కడికి వచ్చాను” అన్నాడు భూషణం. 
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“* అబ్బాయి పెళ్ళికి అందుకోకపోయినా అమ్మాయి 'పెళ్ళికయినా ఆందు 

కున్నావు, పెళ్ళి యింకా వారంరోజులే వుంది“ అని చెప్పింది జానికన్ముం 

“అట్లాగా, సంతోషం | ఇక చెడ్డరో జులు పోయినవి, నేనుగూడా ఏదైనా 

కొద్దిపాటి వ్యాపారం పెట్టుకుందామని చూస్తున్నాను" అన్నాడు. 

“ఆయితే యిక్కడే యేదె నా వ్యాపారం పిటుకోః కానలిసే అబ్బా 
| (A) ps] 

యికో చెప్పి డబ్బు సహాయం చేయిస్తాను” అంది జానికమ్మ 

తర్వాత శోకికీ, రామానికీ వివాహం జరిగిపోయింది. 

ఓం కాంతి శాంతి కాంతి? £ 

—(0)— 
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వైలించికల్యాణియక్క- వై నించి కల్యాణి వక్క 
డి కెళివస్తు 9దో 

సీకీం తెలుసు 

కాయలు 

మిావాళ్ళకు 

దెబ్బ 

కూడి నప్పుడు 

వెళ్ళింది 

చెప్పకుండా 

తే నడచివస్తున్నది 

ఎక్కడి కెళ్ళినస్తున్నదో 

ఆడదానికి నీకేం తెలుసు 

కాయలు వేళ్ళాడుతూ 

మూ ఆడవాళ్ళకు 

దెబ్బలు 

కూడినప్పుడ ల్లా 

వెళ్ళీ 

బములు ఇెప్పకుండా 



114 

121 

126 

144 

10 

20 

21 

1 

ల్ 

అక్క- జేవాల్లో అక్క-జే హోటల్లో 

తిటిచేసినకొ ప్ తిటిపోసినకొదీ 
€ం అ (a) యు 

ఠరనసకు దాయం భసక౦ంచాయం 

తాగా కర లు బాణాక|రలు 

187వ పేజీలో 6-7 పంక్తులు పొరపాటున ఉరా[గాఫ్వదిలి 

ట్టి కొటీపున్స్ యివ్వబడినవి. ఆ చెండు పంక్తులూ కింది పేరా 

(గాఫ్లో కలిపి చదువుకోవలెను. 




